Generalforsamling tirsdag den 26. februar 2019
Beretning
Fastelavn blev fejret den 11. februar med mange fremmødte.
Klargøring af baner blev holdt den 15. marts, det var mødt 16 op.
Standerhejsning blev fejret den 25. marts med sang og spil, der var mødt 40 medlemmer op.
Klubmesterskaberne blev afholdt i juni måned. Der blev overrakt vin gaver til 1-2-3 i alle rækker.
Messing turnering, blev vundet af Svend.
Vi har haft 7 gode vin spil, og grill-petanque med 41 deltagere hvoraf 38 spillede, og den kørende
Messing turnering, Torsdag har vi haft spillere med fra ældresagen og søndag har vi hele året, i alt
slags vejr, haft stort fremmøde til hygge petanque. Vi har holdt jule-petanque.
Fra DGI har vi haft, Stafetten og Landsdelsmesterskaber i double, hvor der deltog 9 hold fra P 96.
Vi har haft besøg fra Skelgårdsskolen, det var en succes, men det gav ikke nogen nye medlemmer,
det kan være at de kommer når de bliver ældre. Vi har desværre haft besøg over hegnet af nogle
unge mennesker, efter påtale om at de ikke måtte være der blev de så sure at de vendte tilbage og
lavede hærværk på en del stole og borde, vi anmeldte sagen til politiet og tog en samtale med de
nærliggende ungdomsklubledere og fortalte dem om sagen, de ville prøve at tale med de unge
mennesker. Der har ikke været problemer siden.
Vi har igen haft 6 spillere med til en uges tur til Las Palmas hvor vi var ca. 30 spillere fra hele
landet, vi spillede imod hinanden og det gav mange gode kampe, vi var godt repræsenteret i mange
sejre.
Vores 1. hold i Danmarksserien klarede det, til den afsluttende runde, så vi blev i rækken. Vores
regional hold klarede det nogenlunde, vores veteran hold klarede det også nogenlunde.
Ved det afsluttende stævne i Espelunden for 6-mands DGI hold rykkede holdet i A rækken ned i B
rækken. Vi har nu 2 hold i B rækken og 2 hold i C rækken da det ikke ser ud til at vi kan bemande
det sidste hold. Vi har haft 2 hold med i Klør 5 som har fået mange gode kampe hvor der er brugt
mange forskellige spillere.
Afslutningsfesten blev afholdt på Papillon med præmieoverrækkelse fra klubmesterskaberne til nr. 1
i de forskellige rækker. Det var et godt arrangement, med sang og musik.
Kommunen har haft en artikel i 2770 bladet om at vi skulle bytte plads med materialegården og i
samme forbindelse have en hal, så nu er det blevet offentliggjort. Vi startede med at henvende os til
35 forskellige firmaer og forretninger for at finde nogle sponsor penge, der var 2 nye som muligvis
var interesserede, samtidig blev der sendt ud til forskellige fonde om støtte. Vi afventer og ser om
det giver resultat. Vi har været så heldige at FYSIQ og mekaniker Bloch har ville støtte os igen i
2019.
Vi håber at vi bliver nok til at repræsentere klubben med 1 danmarksserie hold og 1 regionalt hold
samt 1 veteran hold.
Der har været mulighed for at komme til at træne indendørs om mandagene i Boule-bar og hos
Starmasters det er DGI og DPF som har betalt banelejen, flere medlemmer har benyttet sig af
tilbuddet.
DPF lavede om på licensstrukturen så vi måtte indkalde til ekstraordinær generalforsamling hvor det
blev vedtaget at man skulle betale 300 kr. i kontingent om året og så slap man for at betale til licens.
Det ville være dejligt hvis medlemmerne ville være hurtigere til at svare på de ting der bliver sendt
ud, hvor der skal svares tilbage.
Tak til alle dem som har været flinke til at hjælpe med til de arrangementer som vi har haft uden
dem kunne det ikke lade sig gøre.
Tak for et godt år med mange hyggelige stunder på banen og udenfor.

