
 

 

Ref. Best. Møde 21/6 2022 
 

Mødedeltagere:  Brian (via Teams), C-J, Jan & Anne Lise  

 

Fraværende: Povl & Lena 

 

Pkt. 1.  Referat fra seneste bestyrelsesmøde 

Referatet af 9.5.22 blev godkendt. 

 

Pkt. 2 Gennemgang af indkommen post 

DGI:   Der var kommet invitationer til Landsdelsstævner – Triple afholdes hos os d. 31/7 2022 

DPF & DIF: Der var kommet ganske få turneringsinvitationer, som er udsendt til alle.      

 

Fælleskontoret/KTIS 

Brian havde afholdt et godt møde med en ny fritidsvejleder i Tårnby kommune, Katrine Voss. Brian 

havde foreslået, at da børn deltager gratis indtil de er 18 år, så kunne kommunen evt. betale for 

forældre til børn med særlige behov. Brian foreslog, at der skulle komme 2 børn af gangen, så de 

kunne spille sammen og støtte hinanden. 

 

Pkt. 3 Gennemgang af nye og kørende sager 

a) Hallen – C-J oplyste, at arbejdet på banerne var færdigt og at hallen ville forblive 

lukket inkl. uge 27. Det virker som om, at det går efter planen. 

Mhp. udtørring af hallen, så får vi en fugtmåler og vi skal lade de øverste vinduer i hallen 

være åbne. C-J undersøger om vi skal have et fuglenet til vinduerne, så svaler ikke flyver 

ind og bosætter sig. 

Når nabohallen med toiletterne ferielukker, så skal vi låne et nøglekort, som vi kan 

anvende.  

b) Klubtøj – Ifølge Lena har leverandøren ret travlt, men Vores ordre er den næste han går i 

gang med, så det er snart på vej. 

c) Mobiltelefon, så der kun er én telefonisk indgang til P96 – C-J har undersøgt prisen og hos 

YouSee kan vi få det for kr. 69 pr. måned. C-J undersøger, om vi kan finde noget billigere 

på markedet, ellers er det aftalt, at vi tager YouSee. 

d) Brian og Povl er godt i gang med udarbejdelse af regler for Privatlivspolitik i P96 og 

bestyrelsen får det til godkendelse, når det er færdigt. 

e) Der har været afholdt et miniseminar 23/5 2022, hvor der blev udarbejdet et udkast til 

regler/arbejde for et haludvalg.  Udkastet blev godkendt, og det vil blive forelagt 

holdlederne i uge 33 til videre drøftelse. 

f) Skilte til hal & anlæg. Vi aftalte, at der ikke ville blive nogen skiltning. Det er tilladt, at 

medbringe mad og drikkevarer i hallen, men vi henstiller til, at medlemmerne ved diverse 

køb - støtter klubben. 

g) Brian har modtaget tilkendegivelse fra flere medlemmer om hjælp til kommende events. I 

forbindelse med Stafetten d. 28/6 2022, er det en udfordring, at vi ikke kan grille eller 

lignende pga. den lukkede hal, da vi har pligt til at sørge for mad til Stafet-spillerne. Brian 

kontakter DGI og oplyser om Vores problem. 

h) Klør 5 – Vi var enige om, fortsat at sætte hallen til rådighed for at Klør 5 turneringsrunder 

kan spilles i Vores hal i begyndelsen af Klør 5 vintersæsonen (oktober-november). 



 

 

 

 

Pkt. 4. Regnskab for perioden 

 

Efter et par bemærkninger, blev regnskabet godkendt. 

 

Pkt. 5.  Tilføjelser – diverse 

Lena vil høre om, hvornår der skal afholdes Klubmesterskaber.  Vi aftalte, at der bliver i uge 38, 

39 eller 40.  Brian og Lena aftaler nærmere. 

 

Pkt. 6 Næste møde er 8/8 2022 kl. 19. 

Vi skal ved denne lejlighed medtage Vores kalendere, så vi kan aftale de følgende mødedatoer. 

 

 

Referent: Anne Lise Braat 


