
Ref. Best. Møde 4/4 2022 
 

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

 

Fraværende: Ingen 

 

Pkt. 1.  Referat fra bestyrelsesmøde fra seneste bestyrelsesmøde 

Referatet af 1.3.22 blev godkendt. 

 

Pkt. 2 Gennemgang af indkommen post 

 

Brian & C-J deltog i KTIS’ repræsentantskabsmøde og oplyste at der var flere spændende idéer om, 

hvad der sportsmæssigt skal ske på Amager fremover. Der vil komme er referat. 

 

Brian vil deltage i Fælleskontorets repræsentationsskabsmøde d. 21.4.22. Hvis andre vil med, er de 

velkomne.  

 

Udlån af baner d. 25/6 22 til en grundejerforening. Det blev besluttet, at foreningen er velkommen 

og at de blot skulle købe vand o.l. hos os.  Brian skriver til foreningen. Det blev overvejet, hvorvidt 

vi kunne få sponseret køb af et antal petanquekugler til brug for gæster på banerne. 

 

Fodterapeut i Vestamager centret. Brian har givet hende lov til at lægge flyers hos P96 og det 

oplyses, at hun giver 25% i rabat på behandling i en periode. 

 

Pkt. 3 Gennemgang af nye og kørende sager 

 

a) Indvielsen er på plads. Serviceområdet er pyntet og mad mv. er aftalt med leverandør. 

b) Standerhejsning & jubilæum.  Lena har lavet udkast til invitation samt udarbejdet en 

tilmeldingsliste til jubilæet, som opsættes i hallen.  Brian & Lena beslutter, hvilken menu vi 

skal have. Vi talte om, hvorvidt vi – udover almindelige drikkevarer - også skulle købe 

alkoholfri vin og øl. 

c) Bestilling af tøj. Lena undersøger, om vi stadig kan købe tøj hos tidligere leverandør. Der 

var forslag om, bl.a. køb af veste uden ærmer. 

d) Nøgler til hal. Povl ville høre, hvad systemnøgler koster og om nøgleadgang skulle 

differentieres?  Når vi ved nøjagtigt, hvem der skal have nøgler, undersøger C-J hos 

kommunen, hvem der skal betale dem. Ligeledes vil C-J tale med kommunen om 

videoovervågning ind-/udvendigt af hallen.  Der skal skiltes med, at vi videoovervåger. 

e) LM 23.  Rie fra DGI har spurgt, om vi vil med i puljen, som et tilbud til alle klubber. Det vil 

vi gerne. 

f) Kaffe.  Lena foreslog, at vi sløjfer 2-kroners betaling for kaffe ved spil torsdag og søndag og 

i stedet indbetaler kr. 100,- for perioden d.d. til årets udgang. Det blev vedtaget på 

forsøgsbasis. Herudover besluttede vi, at se på prisen på en stor kaffemaskine, til brug ved 

stævner. Samtidig talte vi om, hvorledes problemet med kold kaffe – pga. kolde kopper – 

fremover kunne løses. Tænkeboks. 

g) Netværksarrangement ukrainske flygtninge.  Vi talte om, at de var velkomne torsdage og 

søndage uden betaling.  C-J vil undersøge området nærmere ved et kommende møde i 

kommunen. 

h) Sponsoraftale fr OK.  Povl vil se på sagen.  



 

Pkt. 4. Regnskab for perioden 

 

Efter et par spørgsmål, blev regnskabet godkendt. 

 

Pkt. 5.  Tilføjelser - diverse 

 

Messing petanque spilles onsdag og søndag. Brian spørger, hvem der har lyst til at stå for det. Vi 

starter messing petanque 1/5 2022. Resultat skilte skal ophænges på tavler ved banerne. 

 

Vi talte om, at vi skal have indkøbt en flagstang. 

 

Povl spurgte, om vi havde styr på Persondataloven. Det har Brian styr på. 

 

Vi talte om oprettelse af et spilleudvalg samt om, at vi både skal have breddeidræt samt 1 eller 2 

elitehold. Emnet vil blive taget op senere. 

 

Anne Lise har tilmeldt P96 til ”Bevæg dig for livet” Petanquesportens dag med åbent hus d. 

21.5.22. AL er tovholder. 

 

Pkt. 6 Næste møde er 9/5 kl. 19. 

 

 

 

Referent: Anne Lise Braat 


