
 

 

 

 

Generalforsamling  tirsdag den 25. februar 2020  
 

Beretning  
 

Der var indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 12/12-18 på grund af det nye licens forslag 

fra Dansk Petanque Forbund som gik ud på at klubberne kunne tegne licens til alle klubbens 

medlemmer i stedet for at hver enkel skulle betale og tegne licens, klubberne skulle betale et større  
gebyr til de forskellige rækker man tilmeldte hold til. Kontingentet i vores klub skulle på det 

grundlag koste 300 kr. pr. år. Der var 33 stemme berettigede, ud af dem stemte 30 for, 2 imod og en 

stemte ikke.  
Fastelavn blev fejret med mange fremmødte.  

Klargøring af baner og nedtagning af telt blev lavet af de sædvanlige aktive medlemmer.  

Standerhejsning blev fejret den 31. marts med sang og spil, der var mødt 45 medlemmer op, og der 
var 5 vindere.  

Klubmesterskaberne blev afholdt i juni måned. Der blev overrakt vin gaver til 1-2-3 i alle rækker.  

Messing turnering, blev vundet af Ernst efter en meget spændende afslutning.  

Vi har haft mange gode vin spil, og grill-petanque med mange deltagere hvoraf 37 spillede der var 
præmier til alle spillere og der var lavet helstegt pattegris og det var en stor succes. Messing 

turnering har også været godt besøgt, torsdage 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 Halloween hvor der var flere som mødte op udklædte.  

Afslutningsfesten blev igen holdt på Papillon dette år en søndag til frokost og hvor der blev uddelt 1. 

præmier til dem som havde vundet klubmesterskaberne og messingturneringen.  
Vi har holdt jule-petanque søndag den 8. december, der var 37 som havde tilmeldt sig men desværre  

var der nogen som ikke kom alligevel det bevirkede at vi måtte lave lodtrækningen om, der var 33  

spillere og efter 3 runder var der 4 spillere som havde vundet alle deres kampe. Vi spiste suppen  
over i hallen og den blev leveret af Papillon, alle var tilfredse med den, efter lodtrækninger var der 

præmie til alle spillere.  

Fra DGI har vi haft, Stafetten og Landsdelsmesterskaber i double, hvor der deltog 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 haft 4 spillere med til en uges tur til Grand Canaria som DGI havde arrangeret hvor vi var ca.  

50 spillere fra hele landet, vi spillede imod hinanden og det gav mange gode kampe.  
Vores 1. hold i Danmarksserien klarede det ikke, og rykkede ned i Regional rækken, vores ene  

Regional hold blev nr. 3 i rækken og det andet hold klarede det nogenlunde, vores veteran hold 

klarede det også nogenlunde. I 2020 bliver vi repræsenteret af 3 hold i Regional rækken, og 1 hold i  
Veteran rækken.  

Ved det afsluttende stævne i Espelunden for 6-mands DGI hold blev vores ene hold i B rækken  

puljevinder og skulle spille om oprykning, det tabte de men blev i B rækken, det andet hold i B  

rækken rykkede ned så nu har vi 1 hold i B rækken og vi har efterfølgende fået lov til at have 2 hold  
i samme gruppe så vi får 5 hold i C rækken.   

Vi har haft 2 hold med i Klør 5 som har fået mange gode kampe.  

Angående projektet med flytning af baner og opførelse af en hal har vi fået 2 gange 200,000 kr. fra  
forskellige fonde, der er holdt møde med kommunen ang. fjernelse af træer og anlægning af nye  

baner, det går man i gang hurtigst muligt.  

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.  

 


