
 

 

Ref. Best. Møde 10. december 2022 
 

Mødedeltagere:  Brian, C-J, Jan, Lena, Povl & Anne Lise  

 

Fraværende:  Ingen 

 

Pkt. 1.  Referat fra seneste bestyrelsesmøde 

Referatet af 7.11.2022 blev godkendt. 

 

 

Pkt. 2 Gennemgang af indkommen post 

DGI:     

Brian oplyste, at vi havde forlænget vor aftale med DGI vedr. vintertræning i perioden 9. januar til 

27. marts 2023. 

  

 

DPF:   

Der er fremsendt et referat fra repræsentantskabsmødet d. 19. november 2022. 

 

DIF: 

Brian oplyste, at vi har fået mulighed for, at indstille klubbernes ”Ildsjæle” til Velliv fonden. 

Brian havde indstillet C-J samt Lena. Dog var der så mange indstillede Ildsjæle, at vores 2 forslag 

ikke kom med i betragtning.  

 

Brian & Angelina havde deltaget i et fyraftensmøde for ”Frivillige i foreninger”. 

 

 

Fælleskontoret/KTIS 

Pkt. 3 Gennemgang af nye og kørende sager 

a) Budget for 2023 blev godkendt inkl. nogle ændringer 

b) Generalforsamling – der vil blive offentliggjort dato (d. 23.2.23) mindst 14 dage før.  

c) C-J har foretaget en opdatering/ændring af vedtægterne, som vi gennemgik og godkendte 

til fremlæggelse på generalforsamlingen til endelig godkendelse. 

d) Hjertestarter – Brian havde forslag til køb af en hjertestarter, som- sammen med 

økonomien i forbindelse hermed - vil blive fremlagt på generalforsamlingen. 

e) Status halvagt DGI vintertræning – Nogle medlemmer har tilmeldt sig som vagt, og så må 

bestyrelsen dele de resterende vagter i løbet af foråret. 

f) 1-års gennemgang af hal – foretages en af dagene sammen af C-J sammen med Tårnby 

kommune. Brian & C-J har sammen gået hallen i gennem og lavet en liste over de 

problemer der er. 

g) Hal åbning på onsdage – Anne Lise omtalte problemet med, at medlemmer af og til går 

forgæves på onsdage, fordi hallen er låst når de kommer.  Vi blev enige om, at give 

Marianne H. koden til hallen, så hun kunne lukke op for for medlemmerne. 

h) Behov for Jul & nytårslukning – vi debatterede det og blev enige om, at hallen vil være 

åben hhv. d. 27. december kl. 10 – 12 samt d. 29. december kl. 10 – 12.  Mht. klubbens 

Nytårskur foreslog Brian d. 8. januar - Anne Lise påtog sig at afholde denne. 



 

 

 

 

 

Pkt. 4. Regnskab for november 2022 - blev taget til efterretning. Det blev aftalt, at Lena - på 

generalforsamlingen - knytter nogle bemærkninger/skriver nogle noter til afvigelser i årsregnskabet.  

 

 

Pkt. 5.  Åben for tilføjelser 

Brian oplyste: 

- at han vil sende et nytårsbrev til medlemmerne. 

- når vi ved hvilke sponsorer vi får, så vil Brian & C-J afholde et lille sponsorarrangement, 

hvor sponsorerne kan spille et velkomstspil mv. 

- vi blev præsenteret for vores fine nye bannere og 10 sæt petanquekugler, som vi har søgt 

tilskud til i Initiativ- og Udviklingspuljen. De bevilgede kr. 9.680 til dette. Bannerne er 

pæne og enkle med vores navn og petanquekugler på som blikfang. Petanquekuglerne er 

graveret med vores navn P96. 

- DGI har oplyst, at de vil afholde holdleder møde for både 6- og 4- mandshold d. 26. januar 

2023. 

- DGI har også bedt om, at der er flere 4-mandshold der melder til årets kampe – dette vil 

Brian medtage i sit julebrev. 

Anne Lise erindrede om, at vi tidligere har aftalt, at Brian også skal have adgang til klubbens 

bankkonti til brug ved evt. fravær hos kassereren. Brian lovede det blev ordnet. 

 

 

Pkt. 6 Næste mødedato er d. 30.1.2023. 

 

 

Referent: Anne Lise Braat 


