Beretning 2021 for Amager P96 Tårnby
Starten af 2021 var stadig præget af Covid 19.
På årets første bestyrelsesmøde den 21. januar 2021 valgte Steen at trække sig som
formand på grund af uoverensstemmelser mellem ham og undertegnede.
Steen skal have tak for de 6 år han var formand for klubben.
Standerhejsning blev afholdt den 18. april med 48 deltagere.
Det var også i 2021 vi skulle have afholdt vores 25-års jubilæum. Dette blev desværre
også udsat, men blev dog markeret med en lille sammenkomst på banerne den 2. maj.
DGI’s årsmøde 23. marts blev også aflyst. Lodtrækningen til årets 6-mandspetanque
blev foretaget af DGI mellem de klubber som havde meldt sig til turneringen.
Årsmødet blev efterfølgende gennemført den 14. juni i Jonstrup.
Det var også tidligt i 2021 at det blev aftalt med Tårnby Kommune, at fjerne vores
redskabsskur og sælge vores klubhus, så der kunne blive plads til nye udvendige
baner, samt opførelsen af petanquehallen. På dette tidspunkt var det en aftale med
Tårnby Kommune, at det hele skulle stå færdigt til vores jubilæum den 29. april.
Men på grund af Corona og ændringer i Teknisk Forvaltning i Tårnby Kommune,
blev hallen ikke færdig til den aftalte dato. Det gav os nogle udfordringer, bl.a.
manglende toiletter har vi måtte høre meget for. Det var også en udfordring med de
manglende muligheder for tilberedning af forplejning til vores gæster i løbet af
sommeren.
Tårnby Kommune etablerede i løbet af juni måned ca. 30 nye udendørsbaner.
Med hensyn til det rent sportslige var det især en glæde, at der kunne samles 6 6mandshold til deltagelse i DGI’s 6-mandsturnering.
P96-1 blev nr. 2. P96-2 blev nr. 4. P96-3 blev nr. 2. P96-4 blev nr. 1. P96-5 blev nr.
2. og P96-6 blev nr. 4. Tillykke til alle for en god turnering. Det efterfølgende slutspil
gav hverken oprykkere eller nedrykkere.
Det lykkedes også at finde holdledere og spillere til årets Sommerlandsturnering i
Dansk Petanque Forbund (DPF) regi. Klubben kunne stille med 3 hold. 1 hold i
Danmarksserien og 2 hold i regionalrækken.
Her blev slutstillingen, at hold 1 blev nr. 7 og rykker ned i regionalrækken. Hold 2 fik
en flot 1. plads og på det efterfølgende slutspil spillede sig til oprykning til
Danmarksserien. Hold 3 fik en ærefuld 4-plads.

Det var derimod en skuffelse, at klubben kun kunne stille med èt hold med Doris
Erlandsen som holdleder, i Dansk Veteran Cup i DPF-regi. Holdet blev nr. 4 ud af 5 i
puljen.
Den 10. april var der lukket op for spil igen og P96 deltog i DGI’s landsmesterskaber
for klubhold på nogle, efter sigende, meget udfordrede baner i Ballerup. P96 stillede
med 7 doubler og fik en meget fin 4 plads.
Den 24. juni kunne vi endelig afholde vores generalforsamling i Vestamager hallen.
Jeg tillader mig at henvise til referatet som findes på vores hjemmeside.
På generalforsamling blev bestyrelsen pålagt at arbejde på at opsætte en hjertestarter i
forbindelse med den nye petanquehal. Status er, at bestyrelsen har undersøgt en
række brugbare løsninger herunder priser, abonnementer, placering m.m., men
afventer en sparring med kommunen og endelig ibrugtagning af den nye hal. Der
forventes en afklaring i løbet af 2022.
Ligeledes på generalforsamlingen blev Carl-Johan indstillet til at blive æresmedlem
af klubben på grund af hans store arbejde i klubben. Indstillingen blev tiltrådt.
Klubbens interne turneringer, såsom messingpetanque og klubmesterskaber er også
gennemført planmæssigt.
Messingpetanque blev ”kørt” af Lis og Birthe. Jørn blev suveræn vinder af denne
turnering.
I klubmesterskaberne blev følgende klubmestre:
Damesingle Doris
Herresingle Leif
Double Poul og Jan
Triple Bente, Steen og Carl-Johan.
Tillykke til alle.
Den 20. september kunne vi så endelig konstaterer, at arbejdet med den nye hal
startede op. Det har været dejligt at konstaterer, at så mange medlemmer har fulgt
interesseret med under opførelsen.
Klubben har også i juli måned været værter for Landsdelsmesterskabet for 4mandhold, hvor det vindende hold skulle deltage i nedenstående Landsmesterskab.

I Weekenden den 2. og 3. oktober var klubben så vært for Landsmesterskaberne for
4- mandshold i DGI-regi. De efterfølgende reaktioner fra Stævnelederne og spillerne,
som kom fra hele landet, var meget positive. Tak til jer som hjalp til at få det hele til
at ”køre på skinner”.
Der blev også lige tid til at vi var værter for Landsdelsmesterskaberne for doubler.
Den 16. oktober holdt klubben åbent hus i forbindelse med den landsdækkende
”Petanquens Dag”. Anne-Lise var tovholder med hjælp fra nogle af klubbens
medlemmer. Om det var fordi der blev serveret saftevand og kage ved jeg ikke, men
der var 14 personer incl. 3 børn der kiggede indenfor. Arrangementet gav 3 nye
medlemmer.
Årets afslutningsfest blev afholdt den 6. november på Papillon. 30 medlemmer
deltog. Klubmestrene som var til stede, fik overrakt pokaler og en erindringsgave. De
klubmestre der ikke deltog fik efterfølgende overrakt deres pokaler og gave.
Klubbens sidste arrangement i 2021 var Julepetanque den 5. december. Der var
tilmeldt 40 medlemmer, men 4 valgte at blive væk uden afbud. Det kan I godt gøre
bedre.
Det gav Lena nogle udfordringer med at lave ny lodtrækning, men de fleste tog det
med godt humør, selvom det tog lidt længere tid at få det hele til at gå op. Da
regnskabet var gjort op (efter 3 kampe) blev årets vinder Tommy, med Steen og Birte
S. på h.h.v 2. og 3. pladsen. Der var i øvrigt præmier til 25 deltagere.
På årets sidste bestyrelsesmøde den 14. december 2021 valgte Steffen at trække sig
som bestyrelsesmedlem og melde sig ud af klubben med øjeblikkelig virkning. AnnaLise, som suppleant, trådte ind i bestyrelsen i stedet for Steffen indtil næste
generalforsamling den 24. februar 2022.
Til sidst vil jeg takke de medlemmer som igennem sæsonen 2021 har givet en hånd
med, når der var brug for det.
Formand Tommy Svendsen

