
Referat af bestyrelsesmøde den 9. juli 2020 kl. 9 i klubhuset 

Mødedeltagere: Steen, Tommy, referent, Lena, Ernst og Steffen 

Fraværende: Carl-Johan (ferie) 

 

Punkt 1: Godkendelse af referatet fra mødet den 11. juni 2020. Godkendt. Der blev dog udtrykt kritik 

af, at nogle punkter fremstod som om, at de var behandlet som ”lukket sag”. 

Punkt 2: Gennemgang af indkommen post. 

 A: DGI havde fremsendt revideret spilleplan 2020 i henhold til Corona jf. udmeldinger fra 

Folketing og DGI. Taget til efterretning. 

Punkt 3: Gennemgang af nye og kørende sager. 

 A: Henvendelse fra hjemmeplejen i København om lån af vores baner og evt. medlemskab. 

Steen har kontaktet dem med alternative petanque muligheder i Københavns Kommune. 

 B: Retningslinjer vedrørende forplejning efter 6-mandskampe. DGI skulle havde skrevet ud til 

klubberne, at der ikke serveres mad efter kampene jf. retningslinjer fra myndighederne. 

 C: DGI’s double turnering ”En søndag på Amager” blev afholdt på vores baner og må 

betragtes som en succes. 48 spillere deltog. Tak til Ruth for hjælpen. 

 D: Annonce i Tårnby Bladet. Steen havde forfattet lidt tekst omkring genåbning af klubben. 

Taget til efterretning. 

 E: Grill petanque. Tilmeldingsliste ophængt i klubhuset. MENY Vestamager og Rema 1000 

Kongelundsvej sponserer nogle af præmierne. 

 F: Info vedr. halprojekt. Carl-Johan afventer Jens Lauritzens tilbagekomst fra ferie. 

 G: Corona hjælpepulje. Lena kunne oplyse, at klubben havde fået tilsagn om 7.740 kr. af 

hjælpepuljen. 

 H: Henvendelse fra DPF vedr. gratis hjertestarter. Betingelserne for erhvervelse at 

hjertestarter kan ikke opfyldes af klubben. 

 I: Henvendelse/Invitation fra DPF vedr. afholdelse af en Klubholdturnering som erstatning for 

Sommerlandsturneringen. Lena har sendt invitationen ud til holdlederne for de 3 hold, som 

skulle have repræsenteret Amager P96 Tårnby i Sommerlandsturneringen 2020. Det blev 

besluttet at udsende invitationen til alle medlemmer. 

Punkt 4: Regnskab pr. 30. juni 2020. Regnskabet blev taget til efterretning. 

Punkt 5: Næste B-møde. Fastsat til den 6. august 2020 kl. 09.00 i klubhuset. 

 

       


