Bestyrelsesmøde i Søgård Petanqueklub
Mandag d. 3. oktober 2011 kl. 18 i klubhuset

Deltagere: Tim, Mona, Conny, Ole og Helle

REFERAT

1. Kommende stævner
Generationspetanque d. 6. november, starttid kl. 11.
Voksen/Barn, dvs. barnet skal være under 18 år.
Det koster 50 kr. pr. hold i deltagergebyr.
Der er præmie til 1. og 2. plads i hver pulje.
1. præmie: 1 fl. Vin og 100 kr. bom/chips.
2. præmie: 1 fl. Vin og 50 kr. bom/chips.
Ole køber vin og Helle køber ind til bom.
Conny deler op i puljer når tilmeldingfristen er udløbet d. 30. oktober.
Folk skal selv have madpakke med.
Ole prøver at finde en til at bage kage.
Ole står for at slutrengøringen, herunder også at gulvet på toiletterne bliver
vasket.
Alt til rengøring står i skabet i køkkenet. Conny laver en manual til hvad der
skal rengøres.

2. Bestyrelsesmedlemmers opgaver
PR, så vi får sendt besked om hvem der vinder ved stævner.
Gravering af pokaler.
Conny fortsætter med disse ting.

3. Lukkevagter ved træning
Vi hjælpes ad.

4. Arbejdsdage
Arbejdslørdagen d. 15. oktober bliver slettet, da der ikke lige er et behov og
der er også stævne i Bov denne dag. Vi bibeholder arbejdslørdagen d. 12.
november, kl. 9, hvor bænke m.m. pakkes væk.
Vi sørger for brød og pålæg, hertil 1 øl/vand, desuden gives én lille en til at
starte dagen på. Betales af Grethes kasse.
Ole byder velkommen på dagen, hvor arbejdsopgaverne oplyses.

5. Økonomi
Pt. 22.724,85 kr.

6. Renovering af baner
Den planlagte renovering af de nederste baner, skal tænkes i gang allerede
nu, vi snakker om at det skal være mellem påskestævnet og juni stævnet at
det skal udføres. Conny vil prøve at søge Mads Clausen fonden og
Søgårdhusfonden.
Der skal laves en beskrivelse af hvad der skal laves, så vi kan få tilbud hjem på
hvad det vil koste. Conny vil sende forespørgsel til Søgård Byg, BHC
entreprenør i Søgård og Thomas Petersen.

7. IT
På datoplanen skal vinterpetanque slettes d. 18/12.

8. Næste møde
3. januar 2012 i klubhuset kl. 18.

9. Evt.

