
Ref. Best. Møde 14-12-2021 

 

Mødedeltagere:  Lena, Tommy, Brian og CJ  

Fraværende.: Anne-Lise og Steffen (udtrådt af bestyrelsen) 

 

Pkt. 1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 9. november 2021. Godkendt 

 

Pkt. 2 Gennemgang af indkommen post.  

 

DGI 

   a: Nyhedsbreve. Sendt ud til bestyrelsen og medlemmer 

 

DPF  

 

    a: Diverse turneringsinvitationer. Sendt ud til bestyrelsen og medlemmer 

    

DIF 

    a: Foreningsfokus. Sendt til bestyrelsen, Tommy og C-J har snakket med Tina Weber om at vi i           

løbet af 2022 skulle   snakke sammen om evt. at få børn med handicap ud at spille. 

Fælleskontoret 

    a: Nyheder. 

 

Pkt. 3 Gennemgang af nye og kørende sager.  

 

    a: Projekt. Hal og baner. Siden sidst. Køkken indretning m.m. Venter på svar fra kommunen 

    b: Generalforsamling torsdag den 24. februar 2022. C-J sender indkaldelse ud 

    c: Bemandingsplan til KLØR 5 I hallen. Klør 5 har meddelt, at de ikke vil bruge vores hal, før 

der er varme i hallen. 

    d: Julepetanque 5. december 2021. 36 deltagere og præmier til 25. 40 tilmeldte, 4 udeblev uden 

at meddele det til Lena som måtte lave turneringen om 10 min, før kampstart. Hvis man ikke kan 

komme, er det mindste man kan gøre at ringe og sige man ikke kan komme 

    e: Ældre sagen. Ny kontaktperson idet Toni har bedt sig fritaget. Tommy var bindeled indtil 

Best. Møde Angelina Roth bliver ny kontaktperson til Ældresagen Tårnby  

    f: Nytårsmarkering 2. januar 2022. Lena sender indbydelse ud til medlemmer 



   g: DGI møde 22. november 2021 i Jonstrup. Ref. er ikke kommet endnu 

   h: Box-it container. Regning for 2021. Dækkes udgiften af kommunen. C-J Nej. Udgiften 

dækkes af indtægten ved salg af skurvogn. 

   I: Forsikringstilbud fra Tryg gennem Danske Bank. Lena tager kontakt for at få en forsikring 

der dækker bestyrelsen økonomisk.   

Pkt. 4  

    a: Regnskab for november 2021. Godkendt 

Pkt. 5 Åben for tilføjelser.  

Tommy har kontaktet sponsorer. MB AUTO og PAPILLON.  

Tirsdag den 13. december kontakter Steffen Tommy og meddeler ham at han stopper d.d. som 

bestyrelsesmedlem og udmelder sig samtidig af klubben af personlige årsager, Anne-Lise træder ind 

som bestyrelsesmedlem i stedet for Steffen indtil den kommende generalforsamling hvor hun er på 

valg. 

 

Pkt. 6 Næste b-møde 11. januar 2022 kl. 17:00 

 

 

Referent C-J 

 

 


