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Ref. Best. Møde 05-05-2021 

 

Mødedeltagere: Steffen, Lena, Tommy, Ernst og CJ  

Fraværende.:  

 

 

Pkt. 1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 5. maj 2021: Godkendt 

 

Pkt. 2 Gennemgang af indkommen post. 

 

DGI  

   a: 6-mandspetanque: Ligger på min idræt 

   b: Årsmøde den 26. april 2021. Udsat indtil videre: Sendt ud til bestyrelsen 

   c: Landsdelsmesterskaberne for klubhold: P96 deltog med 7 hold P96 blev sammenlagt no. 4 

   d: Petanqueskole den 9. maj 2021 i Jonstrup: Sendt ud til alle, ingen fra P96 har meldt sig  

   e: LM-4 mand siden sidst: Lena har sendt forslag til indbydelse til DGI, frokostplatter kr. 75,00 

morgenmad kr. 55,00 

 

DPF  

  a: Sommerlandsturnering 2021: TU fra DPF har spurgt Tommy/P96 om vi ville spille i DK serien da de 

mangler hold, P96/ Tommy sagde ja, nu har vi et hold i dk serien og to hold i regionalserien. 

  

DIF 

    a: Henvendelse fra Foreningspuljen: CJ har svaret dem og fået udsættelse til november 2021 

 

Fælleskontoret 
 
    a: Tårnby Forenings Råd. Repræsentantskabsmøde den 8. maj flyttes til 12. juni 2021: P96 deltager ikke pgr. 
kampe 

 

Pkt. 3 Gennemgang af nye og kørende sager.  

 

    a: Projekt. Hal og baner: Kommunen afventer beregninger på sokkel 

    b: Coronarestriktioner: P96 henviser til coronahotlinien  

    c: Generalforsamling: Sendt ud til alle med ny dato med afholdelse den 25-06-2021 

    d: Jubilæum: Blev markeret søndag den 02-05-21, 43 deltog til et glas vin chokolade 

    e: Standerhejsning: Blev holdt den 18-04-21 der var 48 til stede 

    f: Nøgleboks opsat til lys og container: Er opsat på området, holdledere har fået kode til boksen  

  

  

Pkt. 4 Regnskab  

    a: Regnskab for april 2021: Godkendt 

 

Pkt. 5 Åben for tilføjelser. 

 

Julepetanque holdes den 05-12-21,  

Klub afslutning holdes den 06-11-21 

Tommy mente der ville  komme en ansøgning fra første holdet om tilskud til ophold og mad til deres kampe i 

Jylland og Fyn, da den ikke var kommet inden mødets afslutning må det vente til næste bestyrelsesmøde hvis 

de sender en ansøgning.  

 

 

Pkt. 6 Næste b-møde 3. juni 2021 

 Referent C-J 



 

 

 


