
Referat 
 
Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. september 2021 kl. 16.00 i Vestamagerhallen. 
 
Mødedeltagere: Tommy, Lena, Steffen, CJ, Anne Lise og Brian 
 
Pkt. 1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 12. august 2021. Godkendt 
 
Pkt. 2 Gennemgang af indkommen post.  
 
DGI 
   a: Udvalgsmøde den 30. august 2021 hos Amager P96. Referatet ikke modtaget endnu. 
Udsendes ved modtagelse. 
   b: Idrætsnyt. Videresendt til BST. 
   c: Diverse nyhedsbreve:  

Landsstævne 30/6-3/7 2022. Videresendt til BST. 
Doubleturnering i Jonstrup 9/10 2021. Videresendt til medlemmerne 
Petanque Skole i Søborg 23/10 2021. Videresendt til medlemmerne  
Der er deltagere fra P96. 
Rejse til Costa Del sol. Videresendt til medlemmerne 
Petanquesportens dag 16/10 2021.Videresendt til BST.  
Anne Lise er tovholder og står for at afholde Åbent Hus i P96. Brian støtter med 
planlægning og udarbejdelse af materialer mm. 

 
DPF  
    a: Diverse turneringsinvitationer. Videresendt til medlemmerne 
 
DIF 
    a: Intet 
 
Fælleskontoret 
    a: Diverse nyheder og events. Videresendt til BST. 
 
Pkt. 3 Gennemgang af nye og kørende sager.  
 
    a: Projekt. Hal og baner. Siden sidst. Opstart af projekt fastsat til 21. september 2021 inkl. 
opførelse af indvendige toiletter og udvendigt banelys. Montering af hal forventes 
påbegyndt i uge 43. Drøftelse af indretning af service område. CJ undersøger muligheder 
herunder køl, komfur og opvaskemaskine  
     
    b: Nyt forslag til godtgørelse/tilskud i forbindelse med deltagelse i SLT og DVC.  
Forslaget godkendt med tilskud til kørsel udenfor kommune Storkøbenhavn.  
Holdledere informeres via CJ. 
         
    c: Idrætskonference den 10/9 2021 i Den Blå Planet. Konferencen havde fokus på 
Fastholdelse, Ungdom og Rekruttering af frivillige hjælpere til fx klubarrangementer. 
 
    d: Klubmesterskaber den 25. og 26 september og den 10. oktober 2021. Tilmeldte og 
præmier. I singlerækken tilmeldt 8D og 12H. I double 14 hold. Der overrækkes vin til 
vinderne på dagen (3-2-1) og CJ undersøger muligheder for erindringsgave i lighed med 
tidligere år. 
 



    e: Henvendelse fra Kenneth Dreyer vedr. Klubdag og mentaltræning 3 timer. (2.800 kr.). 
Selvbetaling, men BST vurderede ikke et behov. 
 
    f: Skrivelse til medlemmer om hjælp til LM for 4-mandshold d. 1.2.3./10 2021. Der er 11 (+1) der 
har givet tilsagn om at hjælpe. Der er aftalt koordinationsmøde i Vestamagerhallen den 27/9-
21 kl. 1830. 
 
   g: Møde med klubber i VAIC om udvikling af idrætsområdet på Vestamager. Der er endnu ikke 
modtaget referat fra mødet, hvor Tommy og CJ deltog. Idrætsanlæggets klubber blev enige 
om fælles sag til kommunen om mangler og behov for forbedringer. 
 
Pkt. 4  
    a: Regnskab for august 2021. Godkendt. 
 
Pkt. 5 Åben for tilføjelser. 

- Tommy orienterede om at der var modtaget tilbud på udendørs pointtavler til 
supplement af de nuværende - pris ca. 600 pr. stk. Der indhentes yderligere tilbud. 
Indendørs pointtavler blev drøftet. Det blev aftalt at vente indtil hallen står færdig 

- Der skal være dialogmøde Tårnby hovedbibliotek, som afholdes den 5. oktober 2021 
i perioden 1700 - 1930. 

- Der var drøftelse om gennemførelse af årsafslutningsfest P96 den 6. november 2021 
eller om det skulle vente til hallen er færdig. Drøftes på næste BST møde. 

- Messingpetanque stopper for sæsonen den 1. oktober 2021. 
- Velkomst til nye medlemmer 

 
 
Pkt. 6 Næste b-møde 12. oktober 2021 kl. 1700 i Vestamagerhallens mødelokaler. 
 
 
Referent: Brian 


