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Ref. Best. Møde 14-05-2020 

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

Fraværende.:   

 

 

.Pkt. 1, godkendelse af referat fra sidste b-møde: Godkendt 

 

 

pkt. 2, (venter) 

 

pkt. 3, gennemgang af nye og kørende sager 

 

         a. projekt: Afventer tegningen på hal til ny ansøgning om placering af hal og baner 

 

         b, sponsoraftaler: Tommy har lavet aftaler med MB.Auto, Papillion og Fysiq, kun MB Auto har     

betalt de andre er lukket ned pgr. corona.   

Steen havde en aftale med AA Malerservice som også er lukket ned pgr. corona 

         c, spillertøj: der bliver skrevet ud til alle vedr. nyt tøj og tryk på det der er købt i 2018/2019 

 

         d, klubmesterskaber: Udskydes til 2021 

 

         e, standerhejsning: Udskydes til 2021 

 

         f, messingturnering: udskydes til 2021 

 

         g, vin spil: Genoptages efter 8. juni hvis regeringen giver lov til at være mere en 10 personer samlet 

 

         h, grill petanque: Planlægges efter 8. juni hvis regeringen giver lov til at være mere en 10 personer     

samlet 

 

 

         i, 6 mands turnering (jeg skriver til holdlederne om  

            tilbagemelding af hvor mange af deres spillere der ønsker at spille  

            under disse omstændigheder, hvis turneringen bliver til noget).: 5 holdledere har svaret ja til at spille 

 

         j, åbning af klubben: Steen og C-J har snakket med politiet og Coronalinien der begge kunne fortælle 

at der   KUN måtte være 10 personer på hele anlægget. Efter en del diskussion blev bestyrelsen enige om at 

åbne for medlemmer med følgende restriktioner  

1: Der er åbnet til banerne fra 09:00 – 15:00 mandag til fredag. 

2: Der må maks. være 10 personer/spillere på hele anlægget ad gangen, og man må højst spille 2 timer. 

3: Personer/spillere på anlægget skal følge de retningslinjer der hængt op på anlægget, og på vedhæftede fil. 

4: Man skal selv have håndsprit med. 

5: Skurvognen vil ikke blive åbnet, og der er ikke adgang til WC’et. 

6: WC’et er åbnet i hallen. 

Mht. weekender og hverdagsaftner skal man ringe til Tommy på 61 27 24 98 for at høre om der kan spilles, 

og få åbnet. 

 

 

pkt. 4, regnskab: Godkendt, Lena har søgt DGI’s Corona pulje 

 

pkt. 5, næste b-møde 11. juni, kl. 09:00 sted kommer sammen med indkaldelsen. 

 

Referent C-J 

 



 


