Søgård Petanque Klub
Bestyrelsesmøde d. 28. februar 2011
Mødet blev holdt hos Gert.
Tilstede: Gert, Conny, Ole og Helle
Afbud fra Tim

1. Velkomst
2. Opsamling fra generalforsamlingen
1. Gennemførelsen (hvad gik godt og hvad gik mindre godt)
God opbakning med stort fremmøde.
2. Mandat (opgørelse over vores fokusområder i 2011)
Medlemmerne bakkede op om focusområderne, som er:
 Baner
 Kontingentforhøjelse fra 2012
 Ens klubtøj
 Rømø i dvale, Herregårdspetanque prøves i stedet, i Søgård lejren.
 Regnskab og budget blev accepteret, herunder planer om renovering af baner.
 Bestyrelsen med underudvalg
 Sponsorpolitik
 Gebyr på rødvinspetanque stiger til 30 kr.
 Træningsaftenerne vil indeholde noget mere træning
 Hjemmesiden ønskes mere enkel
 Formandsposten bør vælges på generalforsamlingen
 ”Årets gris” blev godt modtaget.
Punkterne vil blive iværksat efter en prioritering. I første omgang prioriterer vi hjemmesiden,
sponsorpolitikken og træningsaftenerne.

3. Status Herregårdspetanquestævne
1. Koncept (hvordan skal dette stævne overordnet gennemføres)
Lørdag spilles double. (100 kr. inkl. Morgenmad)
Søndag spilles Triple A/B. (50 kr.)
Festmiddag fredag aften. 120 kr. (130 kr.)
Priser på indkvartering:
Enkelt:
240,- kr. + moms pr. person
Dobbelt:
168,- kr. + moms pr. person
Belægningsstue (14 pers) 75,- kr. + moms pr. seng

Der er forhåndsreserveret:
5 enkeltværelser
5 dobbeltværelser
3 belægningsstuer (til 14 personer)
2. Organisering (fordeling af opgaver)
Øl, vin, sodavand købes vi kasernen. Det samme gælder grillpølser med tilbehør.
Øl 15 kr.
Sodavand 10 kr.
Vin 100 kr.
Grillpølser m. brød og ketchup/sennep 20 kr.
Vi kan stadig sælge kaffe/te, kage, slik.
3. Bestillinger (status)
Menu: Kalkun/kyllingefilet, kartofler, salat og isdessert. 130 kr.
Der er mulighed for at bestille morgenbuffet til søndag morgen.
Gert undersøger om der er mulighed for at starte med rundstykker lørdag morgen.
4. Udestående (er der noget som ikke kan vente)
Forslag til indbydelse udfærdiges af Conny, senest medio marts.

4. Arbejdsfordeling
1. Stillingsbeskrivelse (tænk lidt tanker omkring hvordan I ser jeres egen rolle i bestyrelsen i forhold til
jeres officielle opgave)
Conny:
Kassererjobbet
Stævneorganisator
Træner
Helle:
Sekretær
Naturalie koordinator
Tim:
It-rollen
Web-master
Ole:
Baneformand
Klargøre baner

Gert:
Tegner gruppen officielt
Sponsorkontrakt delen
Pressedelen
Løse og koordinere ad hoc opgaver
2. Arbejdsgrupper (hvem kunne I selv pege på, hvis I skulle finde medlemmer som skulle indgå)
Det enkelte bestyrelsesmedlem, skal til næste møde komme med en liste over hvilke medlemmer
de ønsker at bruge i Deres undergruppe.

5. Mødekalender (beslutning om hvornår vi holder møderi 2011/12
Mandag d. 18. april hos Helle.
Mandag d. 6. juni i klubhuset.
Mandag d. 1. august i klubhuset.
Mandag d. 3. oktober hos Ole.
Tirsdag d. 15. november hos Gert.
Tirsdag d. 3. januar hos Tim.
Alle møder starter kl. 18.30, såfremt andet ikke er aftalt.

6. Eventuelt
Madkoncept: Vi bruger SuperBrugsen, Kliplev, hver gang.
Referater skal ind på hjemmesiden.
Arbejdslørdage: 16. april (klargøringsdag), 15. oktober (løvfaldsdag) og 12. november (nedlukningsdag).

