
Ref. Best. Møde 09-11-2021 

 

Mødedeltagere:  Lena, Tommy, Brian, Annelise, Steffen og CJ  

Fraværende.: Ingen 

 

Pkt. 1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 12. oktober 2021. Godkendt 

 

Pkt. 2 Gennemgang af indkommen post.  

 

DGI 

   a: Nyhedsbrev. Sendt ud til bestyrelsen, møde i Jonstrup deltager P96  

   b: Petanquesportens dag 16. oktober 2021 kl. 12-14. Der kom 14 personer for at prøve spillet, 

stor tak til de medlemmer der hjalp på dagen. Næste år vil det blive afholdt i maj.  

  DPF  

 

    a: Diverse turneringsinvitationer. Sendt ud til bestyrelsen 

    b: Invitation til at søge om værtskab for DM 2022. P96 har ikke baner nok da der skal bruges 

70 baner. Tid 

    c: Henvendelse fra DPF vedr. eventuelt samarbejde med Kegleklub i Dragør. Sendt ud til 

bestyrelsen, Tommy og Brian har kontakt med dem for videre samarbejde. 

DIF 

    a: Foreningsfokus. Sendt til bestyrelsen. 

Fælleskontoret 

    a: Nyheder. Sendt ud til bestyrelsen 

 

Pkt. 3 Gennemgang af nye og kørende sager.  

 

    a: Projekt. Hal og baner. Siden sidst. Køkken indretning m.m. Tidsplan holder til støbning af 

sokkel samt begyndelse af halmontering i november. Lena og Tommy samt Brian har fået tilbud på 

skabe til serviceområdet, C-J snakker med kommunen fredag den 12. november om hvor meget de 

vil betalefør der bliver taget stilling til hvilket tilbud vi skal have. 

    b: Afslutningsfest 6. november 2021 i Papillion. 30 var meldt til festen som var en succes    

    c: Tårnby Kommune. Reminder om deltagelse i foreningsudviklingsforløb. P96 deltager ikke 



    d: Julepetanque 5. december 2021. 3 kampe på tid derefter er der suppe og præmieuddeling 

    e: Cafe ”Feven^”. P96 vil bede Cafe Feven om at lave suppen til julepetanque 

    f: Julefrokost for bestyrelsen.  Afholdes den 28. januar 2022 hos Lena og Tommy.  

Pkt. 4  

    a: Regnskab for oktober 2021. Godkendt 

Pkt. 5 Åben for tilføjelser. 

Danske Bank har sendt et tilbud på to forsikringer som bliver taget op på næste Best. møde 

Bestyrelsen blev enige om at der kun spilles tirsdag-torsdag og søndag kl. 10:00 – 12:00 frem til 1 

januar  

Brian fremlagde et årshjul som kan vise alle P96 aktiviteter, bestyrelsen blev bedt om at komme 

med input til dette.  

 

Pkt. 6 Næste b-møde 7. december 2021 kl. 17:00 

 

Referent C-J 

 


