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Ref. Best. Møde 13-06-2021 

 

Mødedeltagere: Steffen, Lena, Tommy, Ernst og CJ  

Fraværende.:  

 

Pkt. 1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2021, samt ekstraordinært møde 

torsdag den 13. maj 2021. Godkendt 

 

Pkt. 2 Gennemgang af indkommen post.  

 

DGI 

   a: Udvalgsmøde den 31. maj 2021 i Herlev. Blev aflyst holdes sammen med årsmøde 

  b: Årsmøde fastsat til mandag den 14. juni 2021 i Jonstrup. Lena deltager i mødet fra P96 

   c: LM-4 mand siden sidst. Lena fortalte om vores oplæg, laver kontrakt med Cafe Feven  

   d: Retningslinjer i forbindelse med Covid 19. Sendt ud til bestyrelsen 

   e: Diverse Webseminarer. Sendt ud til bestyrelsen 

   f: Oplæg til indbydelser vedr. LDM for doubler og 4-mandshold hhv. 25. og 31 juli 2021.  Lena har 

sendt rettet oplæg tilbage til Rie. Rie har sendt det vidrer til alle klubber 

DPF  

 

    a: Diverse turneringsinvitationer. Sendt ud til alle 

    b: Invitation til DM 2021 1. – 4. juli 2021 i Holbæk. Sendt ud til alle 

    c: Invitation til finalespil i KHT 2020/21 4. og 5. juni 2021 i Høng. P96 deltager ikke  

DIF 

    a: Intet 

Fælleskontoret 

    a: Repræsentantskabsmøde den 12. juni kl. 09.00. P96 deltager 

 

Pkt. 3 Gennemgang af nye og kørende sager.  

 

    a: Projekt. Hal og baner. CJ skal til møde den 8. juni vedr. tidsplan for byggeriet 

 

    b: Coronarestriktioner. Info fra forvaltning om lokale forholdsregler vedr. Covid 19. Sendt ud til alle  

    c: Generalforsamling. Dagsorden, beretning, regnskab og budget. Dirigent? CJ sender det ud Tommy 

sørger for dirigent. 

    d: Messingpetanque. Lis og Birthe. Lena har sendt regneark til dem, kører onsdag og søndag, Lena 

foreslog at der blev en månedlig vinder. 



    e: Ansøgning fra 1. hold v/Gitte og Doris vedr. udgifter til ophold ifm. SLT i Jylland, samt henvendelse 

fra Doris vedr. kørepenge og drikkevare. Tommy har svaret Doris 

Pkt. 4  

    a: Regnskab for maj 2021. Godkendt 

Pkt. 5 Åben for tilføjelser. Ingen 

 

 

Pkt. 6 Næste b-møde juli 2021 Afventer generalforsamling 

 

 

Referent C-J 

 

 

 


