Bestyrelsesmøde i Søgård Petanqueklub
Tirsdag d. 3. januar 2012 kl. 1800 i Tennisklubhuset!
REFERAT
1. Nytårskur
 Hvem dækker bord?
Ole, Ingrid og Kitty dækker
bord om torsdagen.
 Hvem køber duge, stearinlys og anden pynt? Ole sørger for dette.
 Hvem sørger for madhold til Nytårskuren! Helle.
 Hvem tænder for varmen?
Ole tænder elvarme på 15
grader i hele klubhus også toiletter.
 Hvem sørger for indkøb af snaps, rødbeder og sennep? Ole har købt.
 Underholdning/Minipetanque?
Conny står for dette.
 Præmier?
Conny finder noget.
 Hvem sørger for rengøring efter Nytårskuren? Vi rydder op inden vi
kører hjem, så det er klar til gulvvask, hvilket Conny gør mandag
morgen.
 Aflevering af emballage til Kværs kro?
Ole afleverer måske, hvis
det bliver nødvendigt.
 Andet?
2. Generalforsamling
 Dato i uge 8: 20. februar – 24. februar! Det bliver tirsdag den 21.
februar kl. 18.30
 Hvem bestiller gule ærter?
Conny bestiller hos Brugsen
 Aktivitetskalender
Der blev justeret på datoer, oversigt
følger senere.
 DGI stævner i Søgård:
Det bliver triple , da single er tilfaldet
anden klub. Vi foreslår d. 2. juni 2012
 Hvem er på valg?
Ole (modtager genvalg)
Tim (modtager genvalg)
Helle ( ønsker at udtræde 1 år før, pga. sygdom)Dvs. den nye person
vælges kun for 1 år.
Mona er på valg, da hun jo kom ind som suppleant for Gert (Mona
ønsker ikke genvalg)

Conny er ikke på valg
Alm. Suppleant: ???
Revisor suppleant: ???
Revisor: ???
Referent til Generalforsamlingen: ???
Dirigent: ???


Nye kontingenter træder i kraft for spilleåret 2012.
Seniorer: 200 kr.
2 Personer:350 kr.
Husstand: 400 kr.
Pensionister: 150 kr.
Juniorer:







100 kr.

Udsendelse af indbydelse/dagsorden!
Årets Gris!
og emner til ”årets gris”
Formandens beretning!
Vinder af 2011’s rødvinsturnering!
Der er præmie til 1., 2. og 3. pladsen.
Hvem gør rent efter Generalforsamlingen?

Conny står for dette.
Vi snakkede om gravering

Conny har styr på dette.
Det gør hele bestyrelsen.

3. Økonomi
 Overblik,
Vi kommer ud med et lille underskud i
2011, pga diverse investeringer.
 Sponsorpenge,
4. Investeringer
 Lysmast
 Sprøjte
 Hækklipper
 Køleskab
 Strøm i klubhuset

5. Stævner
 Påskestævne:
 DGI Triplestævne:
 Junistævne:
på generalforsamlingen.
 Septemberstævne:
 Senior/Juniorstævne:
er mere varmt.

Doublestævne som vi plejer.
Afvikling og ydre rammer, vi lufter det

Skal afvikles tidligere på året, hvor det

6. Baner,
Godt med rengøring på klubaftner. Ole vil i gang med at lave
stensætning færdig på den bagerste bane.
7. Eventuelt
8. Næste møde,

Aftales med den nye bestyrelse efter generalforsamlingen.

