
Ref. Best. Møde 1/3 2022 
 

Mødedeltagere:  Brian, C-J, Jan, Lena, Povl & Anne Lise  

 

Fraværende: Ingen 

 

Pkt. 1 Konstituering af bestyrelsen 

 

Brian er formand, C-J næstformand, Lena kasserer, Jan & Anne Lise (referent) ordinære 

medlemmer & Povl er suppleant.  

 

Pkt. 2 Drøftelser vedr. hallen  

 

2 a:  Det blev aftalt, at servicearealet bliver indrettet søndag d. 6.3.2022. Ligeledes var der en 

generel drøftelse af, hvorledes hallen skal indrettes med bænke/møbler o.a., herunder at det bør 

være lette møbler  

 

2 b:  C-J oplyste, at gavlen på hallen først bliver udskiftet efter d. 6/4 2022, samt at hallen 

formentlig, vil blive benævnt ”Vestamager Petanque Center” – det er Tårnby Kommune, der 

bestemmer navnet. 

 

3 c:  P96 står selv for rengøring af toiletterne i hallen indtil videre. Brian sender en mail til 

medlemmerne om, hvorvidt nogen vil hjælpe med rengøringen ca. 1-2 måneder. 

 

Pkt. 3 Visioner for det kommende år 

 

Brian forelagde nogle af de tanker, han har gjort sig fremadrettet:  et spilleudvalg, et ønske om øget 

involvering af spillerne generelt i det der sker i klubben, et haludvalg der skal tage sig af problemer 

mv. i hallen, udarbejdelse af en aktivitetsoversigt, satse på at vi får flere junior spillere samt en 

gennemgang af vedtægterne mhp. evt. opdatering.  Alle var positivt stemt overfor tankerne og blev 

enige om at tage punkterne et for et i løbet af året. 

 

Pkt. 4 Kommunikation 

 

Brian henstillede, at vi sørger for, at når bestyrelsen fremsender mails med oplysninger/beslutninger 

mv., så skal vi indsætte alle bestyrelsesmedlemmer med Cc/Bcc, så alle er orienteret. 

 

Pkt. 5 Diverse, turneringer, skole 

 

5 a: Det blev aftalt, at sæsonåbning er 6/4 – dvs. samme dag, som hallen indvies. 

 

5 b: Standerhejsning samt jubilæum afholdes d. 30/4 – Lena informerer medlemmerne. 

 

5 c: 2/4 & 9/4 skal der være LDM Double og LDM for klubhold hos os. Der bliver brug for nogle 

hænder til at hjælpe.  

 

5 d: DGI afholder Petanqueskole d. 24/4 på vores baner. 

 



5 e:  C-J har modtaget 3 nøgler til hallen. Vi talte om, at det var for lidt, og Lena ville udarbejde en 

opgørelse over, hvem der har behov for nøgler.  Vi skal alle tænke over en nøgleløsning. 

 

5 d:  Der var lidt uvished om, hvornår lysmasterne på banerne var færdige. 

 

5 e:  Povl mente, at det var unødvendigt, at vores privatadresser stod på P96’s hjemmeside. Det 

måtte være nok med tlf. nr. & mailadresse. Herom var der enighed og Brian kontakter Webmaster 

og får det rettet. 

 

5 f:  Brian oplyste, at en skolelærer fra Skelgårdsskolen, har henvendt sig med spørgsmålet om, 

hvorvidt skoleklassen måtte spille petanque hos os 4 torsdage fra kl. 8:30 til 9:30.  Brian undersøger 

hvor mange elever vi kan forvente. 

 

Pkt. 6 Næste møde er 4/4 kl. 19 

 

Vi aftalte efterfølgende møder:  2/5 2022 kl. 19 samt 7/6 2022 kl. 19. 


