Søgård Petanqueklub
Bestyrelsesmøde d. 18. april 2011
Tilstede: Gert, Conny, Tim, Ole og Helle

1. Siden sidst
Arbejdsdag begrænset deltager antal på 8 personer, men der blev gjort et flot stykke arbejde,
banerne er blevet meget præsentable.
Snak frem og tilbage omkring deltager antal på arbejdsdag. Skal vi finde andet tidspunkt eller dag.
Skal der laves en indbydelse?
Til løvfaldsdag vil vi forsøge med en tirsdag (11. oktober) fra kl. 13. Og der vil blive lavet en
indbydelse. Maden finder vi ud af senere.

2. Bestyrelsens opgaver
Støttegrupper:
Gert:
Conny:
Helle:
Ole:

Den øvrige bestyrelse
Arne Matthiesen, Marianne Nielsen, Helle Kjeldstrøm, Georg Ahrends,
(Carsten Kjeldsen)
Ingrid Iwersen, Karin Erichsen, Kitty Vilstrup, Elsebeth Kofoed.
Ejvind Kjeldstrøm, Christian König, Martin Kristiansen, Flemming Jakobsen,
Conny Wolff.

Tim:
Støttepersonerne vil også figurere med navn og telefonnr. på den nye hjemmeside.

3. Påskestævnet
Fin indbydelse. Pt. 53 hold tilmeldt. 82 til spisning, 111 til morgenkaffe.
Præmier: skal vi have kurve i stedet for kontanter? Vi hælder til kurve. Beløbrammen er faktiske
varer. 300/200/100. Helle undersøger hurtigst muligt på Super Brugsen i Rødekro og giver en
tilbagemelding til Conny.
Gert handler 30 fl. rødvin ind til stævnet.
Ole handler øl og vand.
Teltet skal sættes op på asfalten, opstilles søndag. Ole sørger for dette sammen med bl.a. sit team.

Morgenmad, boller, hvorfra vides endnu ikke.
Gert bestiller mad. Helle henter maden lørdag, ca. 14.30. Vi varmer i diverse gryder, desuden tager
Conny grill med.
Vi bruger engangsservice, bortset fra bestikket.

Skraldespandene skal stilles op og vi skal lave sortering, så dåser kommer for sig.

4. Træningsaftener
Vores vision er specifikke træningsaftener, skal vi lave specielle baner, således at den enkelte bane
repræsenterer en spillemetode. Dvs. det er den enkelte spiller der går til den bane hvor man ønsker
at blive bedre til, så instruktører bliver stående ved den enkelte bane.
Foreslag til at den første træningstirsdag i måneden bliver træningsdag (første gang d. 3. maj) og
den sidste tirsdag i måneden spilles rødvinspetanque, som vi altid har gjort.
Regelsættet vil vi også publicere noget mere i hverdagen i småportioner.

5. Herregårdspetanquestævne
Morgenbrød både lørdag og søndag.
Meget flot indbydelse.
Hvor mange baner har vi til rådighed? Gert mener 30 baner på cinderbanen, og ca. 20 på ppladsen, dvs. max 50 baner.
Gert får lavet en aftale med Søgårdlejren om at få banerne revet så de ser præsentable ud.
Gert undersøger for yderligere muligheder for overnatninger i lejren
Helle sørger for indkøb til lille kiosk.

6. Hjemmeside
Gert har fået kode/password fra Gordon, så nu er det Gert og Tim som har overtaget dette. Der er
dog en ny web-adresse på vej.
Tim vil prøve om der kan oprettes betaling gennem hjemmesiden.
Conny sender Tim sedler til tilmelding således at Tim kan oprette dette på hjemmesiden.

Tim og Gert vil jævnligt sende mail til os hvor vi så lige skal teste hjemmesiden. Når den nye
hjemmeside er færdig, bliver der lavet en henvisning så man automatisk viderestilles fra den gamle
hjemmeside til den nye.

7. Eventuelt
Gert er ved at arbejde på et sponsorbrev, for at få sponsere i tale.
Gert efterlyser lidt at få mulige emner til sponsorer.
Foreløbige forslag:
Carstensens tehandel
Superbrugsen Rødekro
Superbrugsen Kliplev
Sydbank
Sydjysk tagdækning
Kohberg
Tim foreslår at vi laver lidt åben strandpetanque for at få nye medlemmer, snak omkring at gøre
det til by-night. Men det kræver nok en tilladelse. Tim prøver at snakke med Georg Ahrends.
Ole ønsker at købe maling, han har fået lov at købe uden forespørgsel, så længe det kun er
småbeløb under 500 kr.
DGI har bedt idrætsforeningerne om at indstille en leder til idrætslederprisen. Bestyrelsen har
indstillet Conny, vi ved endnu ikke om indstillingen er imødekommet.

Tak for god ro og orden.

