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Ref. Best. Møde 12-08-2021 

 

Mødedeltagere:  Lena, Tommy, Brian, Annelise og CJ  

Fraværende.: Steffen 

 

 

Pkt. 1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 3. juni 2021, samt ekstraordinært 

møde torsdag den 28. juni 2021. Begge ref. godkendt 

 

Pkt. 2 Gennemgang af indkommen post.  

 

DGI 

   a: DIF/DGI Corona hjælpepulje. Sendt ud til bestyrelsen, p96 søger ikke da vi har fået 

 

   b: Div. Nyhedsbreve. Sendt ud til alle medlemmer og bestyrelse 

   c: Landsdelsmesterskab for doubler og 4-mandshold afholdt 25. og 31. juli hos os. Blev afholdt med 

stor ros både med de nye baner og P96 arengement fra DGI  

DPF  

 

    a: Diverse turneringsinvitationer. København Åben og Odense Åben. Sendt ud til alle medlemmer og 

bestyrelse 

   b: DM i skydning. Sendes ud til alle medlemmer og bestyrelse 

DIF 

    a: Intet 

Fælleskontoret 

    a: Inspirationsdag den 28/8 2021. P96 vil se om vi ikke kan møde op  

 

Pkt. 3 Gennemgang af nye og kørende sager.  

 

    a: Projekt. Hal og baner. Følger tidsplan med opstart af byggeri den 2. september. 

 

    b: Æresmedlem: Skal hænges op i hallen når den bliver færdig.  

    c: Forslag til godtgørelse/tilskud i forbindelse med deltagelse i SLT og DVC. Vedhæftet: Nyt forslag 

sendes ud til bestyrelsen 

    d: Tårnby Kommune invitere til idrætskonference den 10/9 2021.Tommy undersøger om hvem fra 

P96 der kan deltage 

    e: Klubmesterskaber den 25. og 26 september og den 10. oktober 2021. Sendt ud til alle 

    f: Hjertestarter. Brian undersøger videre om hvad der er muligt at få fat i. 



   g: Lokalplan 126. Tommy har svaret kommunen. 

  h: CJ-møde vedrørende Cafe Feven 29. juni 2021. CJ fortalte om de nye tiltag der er taget for at få 

Cafeen op at køre  

Pkt. 4  

    a: Regnskab for juli 2021. Godkendt 

Pkt. 5 Åben for tilføjelser.  Brian ville oprette et årshjul der bl.a.  indeholdt møder med alle medlemmer 

der skulle orienteres om hvad der foregår i klubben etc., 

Indbydelse vedr. udvikling af Vestamager Idrætsanlæg, tirsdag den 30. august   CJ og Tommy deltager 

Tårnby kommune har fremsendt materiale vedr. samarbejde med Motivo, Carl-Johan har tilmeldt klubben  

og Brian arbejder med opgaven 

 

 

Pkt. 6 Næste b-møde 21. september 2021 kl.   16:00 

 

Referent C-J 

 

 

 


