
Ref. Best. Møde 9/5 2022 
 

Mødedeltagere:  Brian, C-J (via teams), Jan, Lena, Povl & Anne Lise  

 

Fraværende: Ingen 

 

Pkt. 1.  Referat fra bestyrelsesmøde fra seneste bestyrelsesmøde 

Referatet af 4.4.22 blev godkendt. 

 

Pkt. 2 Gennemgang af indkommen post 

DGI:   Det blev oplyst, at DGI-stafet starter i juni.  DGI holder udvalgsmøde d. 30. maj og 

ligeledes har vi fået et tilbud om et fundraiserkursus – dog til en pris på kr. 600,-. Ligeledes var 

der kommet nyt omkring kommende landsstævner. 

 

DPF:  herfra var der kommet et tilbud om optaktsturnering. 

 

DIF:  har sendt et tilbud om en online lederuddannelse. 

 

Fælleskontoret/KTIS:   Vi har modtaget referat fra KTIS repræsentantskabsmøde. 

Brian deltog d. 21.4.22 i Fælleskontorets repræsentantskabsmøde, hvilket var ret interessant. 

Den18.5.22 bliver der foretaget præsentation af en ny fritidsvejleder og Brian deltager i mødet. 

 

Eksternt:  En grundejerforening kommer og låner banerne den 25.6.22 – der kommer ca. 19 voksne 

og 5-8 børn. 

 

Pkt. 3 Gennemgang af nye og kørende sager 

a) Der blev talt om, hvorledes gaver i forbindelse med indvielsen skulle anvendes/anbringes. 

b) Der var enighed om, at jubilæumsfesten var en god dag, ligeledes dagen for standerhejsning. 

Lena oplyste, at hun havde klaget over, at der var for lidt forret hos slagteren, og han lovede 

en rabat på kr. 500,- ved næste køb. 

c) Lena oplyste, at den hidtil anvendte leverandør af klubtøj, stadig stod til rådighed og Lena 

vil sætte tøjbestillinger i værk, når det er relevant. 

d) C-J foreslår køb af en mobiltelefon samt en router til evt. video overvågning. Telefonnr. skal 

bruges, således at der alt i alt kun anvendes et telefonnr. når folk vil i kontakt med 

foreningen.  Priser og anvendelse blev diskuteret og C-J undersøger området nærmere. Povl 

oplyste, at der gælder strenge regler vedr. video overvågning. 

e)  Grillpetanque bliver afholdt d. 23. juli 2022. 

f) Evt. opsætning af skilte til hal & anlæg. C-J undersøger om vi må sætte skilte op. 

g) Der bliver afholdt et Miniseminar d. 23. maj mhp. at få nedsat hal- og spilleudvalg. Der vil 

senere blive afholdt yderligere et seminar vedr. andre udvalg i foreningen. 

h) Brian har udarbejdet en velkomstfolder til nye foreningsmedlemmer. Alle syntes det var en 

god idé. 

i) Povl og Brian har set på DGI’s regler vedr. privatlivspolitik, som skal offentliggøres på 

Vores hjemmeside. 

j) Der var lidt tale frem og tilbage om Vores hjemmeside på nettet. 

 

 

 



 

Pkt. 4. Regnskab for perioden 

 

Efter et par spørgsmål, blev regnskabet godkendt. 

 

Pkt. 5.  Tilføjelser - diverse 

 

Povl har gennemgået et tilbud fra et benzinselskab om nogle rabatter til foreningen. Konklusionen 

var, at tilbuddet ikke har værdi for P96 

 

Brian er i gang med undersøgelsen omkring anskaffelse af en hjertestarter til Vores forening. 

 

Vedr. åbent hus d. 21.maj viste Anne Lise de foldere/brochurer, vi har fået fra DGI, og som hun 

har været en del af Amager rundt for at dele ud. 

 

Rengøring af toiletterne foretages stadig af vores egne medlemmer. C-J følger i august op på, 

hvornår kommunen evt. vil overtage den. 

 

Brian er i gang med at undersøge priser og størrelser vedr. køb af en flagstang. 

 

Vi talte om, at OBUT petanque kugler kan købes til en fornuftig pris hos Kirsten Miller, 

Karlslunde Strandvej 6, Karlslunde. 

 

Pkt. 6 Næste møde er 21. juni kl. 19. 

 

 

 

Referent: Anne Lise Braat 


