Bestyrelsesmøde i Søgård Petanqueklub
Mandag d. 1. august 2011 kl. 18 i klubhuset

Deltagere: Tim, Mona, Conny, Ole og Helle
REFERAT

1. Evaluering af Herregårdspetanque
Et overskud på 3270,75 kr, mangler dog gravering af pokal endnu.
Priserne fra kasernen stemmer overens.
Lørdag var der en omsætning på 6287 kr.
Søndag var omsætningen 2251 kr. Så lørdag aften er med til at omsætningen
bliver noget større denne dag.
Banerne var for grove, og vil gøre at nogen ikke vil komme igen, hvis der skal
spilles på Søgårdlejren. Folk var for sent informeret om at de ikke måtte have
egne drikkevarer med.
Servicen fra Søgårdlejren var helt i top.
Vi påtænker at lave stævnet i vores egen klub næste år (3. weekend i juni).
Helle undersøger omkring mad til juni stævnet, vi vil gerne at de serverer
maden og rydder væk efter os.
Rømøstævnet er fortid.

2. Kommende stævner
Klubmesterskab i triple, ramler sammen med DGI.
Arne bliver ansvarlig for triple, da hverken Conny, Ole ikke kan være i Søgård.
Morgenkaffen står Helle for, både til Single, Double, Triple og DGI Single.
Grill skal startes op til vores 3 dage med klubmesterskab. Ole tænder op til
Double og Single, Helle gør det til Triple.

Præmier:
I triple er der til de første 3. pladser, i double og single, præmier til de 4 første
pladser.
Double og single:
1. pladser kurv til 150 kr.
2. pladser kurv til 100 kr.
3. plads 2 fl vin
4. plads 1 fl vin
Triple:
1. plads kurv til 150 kr.
2. plads 2 fl vin
3. plads 1 fl vin
Conny gør sedler klar til stævnerne.
Pt tilmeldt
10 doublehold
13 spillere til single
6 triplehold
Rundstykker, ost marmelade, smør, Helle sørger for indkøb til alle 4
morgener. Conny giver besked om antal tilmeldte.
Natpetanque d. 2. september.
Tim undersøger omkring mad til dette. Omkring 130 kr for aftensmad og
natmad.
Præmier: der skal bruges 6 præmier, Conny undersøger med sponsorpræmier.
Helle deltager ikke denne dag.
Septemberstævne d. 11. september.
Vi spiller doublestævne.
Helle spørger Kliplev brugs om baconruller eller lignende, pris omkring 50 kr.

Præmier: Købmandskurve, 4 præmier plus vin til alle puljevindere.
1. plads kurv til 300 kr.
2. plads kurv til 200 kr.
3. plads kurv til 100 kr.
4. plads 2 fl. vin
Helle bestiller købmandskurve i Superbrugsen Rødekro.
Novemberstævnet d. 6. november.
Forslag om at vi spiller triplestævne med 3 kugler.

3. Økonomi
Ser godt ud. Vi har pt. knap 26.000 kr. stående.
4. Investeringer
Ole har fået tilbud fra Bygma på 2 flagstænger på 4000 kr. Penge som vi har
fået fra Kliple´ mærken. Flagstængerne kommer i næste uge eller ugen efter.
Ole har et ønske om at købe sprøjte og hækklipper. Har fået et tilbud på 2600
kr. fra Skov og Park. Beløbet er bevilget, så Ole tager på indkøb.
Ole spørger dem om de vil sponsorere nogen smågevinster.
5. Hjemmesiden
Der bliver lavet rettelse på bestyrelsessiden, så vores hjælpergruppe også
bliver skrevet ind.
Conny og Tim havde en snak om hvorvidt Conny evt. kan lægge noget ind på
hjemmesiden direkte. Conny får en kode, så hun også kan være stedfortræder
for Tim.
6. Baner
Banerne bliver sprøjtet færdigt når den nye sprøjte kommer. I morgen
iværksættes der lugning under petanquespillet på de bagerste baner.

7. Næste møde
Mandag d. 3. oktober kl. 18, i klubhuset. Hvis det er koldt tænder Tim op i
klubhuset. Mona bestiller smørrebrød til mødet. Helle og Conny henter det.
8. Evt.
Rødvinspetanque d. 25. december er flyttet til d. 18. december 2011.
Der er Nytårssammenkomst d. 13. januar 2012.

