Tappernøje Petanque
Referat af bestyrelsesmøde den 18/7-2018 kl. 19.00 hos Berit.
Fremmødte: Vivi Larsen, Berit Ditlevsen, Kurt Reuter, Flemming Holm. Fraværende: Steen Gromada
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne
4. Nyt fra spilleudvalget
5. Hjemmebane SLT 3. runde den 18/8-2018
6. Klubmesterskab, Single (dato)
7. Forespørgsel fra Frederik
8. Sommerfest
9. Efterårsstævne
10. Næste møde
11. Evt.

1)

Dagsorden godkendt.

2)

Referat godkendt.

3)

Vivi: Har fået endnu en mail fra Karin. Kornmagasinets bestyrelse har besluttet, at vi fremover skal give
kr. 8,- for både øl og vand. Det er taget til efterretning. Vi tager p.t. selv kr. 10,- for begge dele.
Kurt: Klubtøj: 9 har betalt, og 6 mangler at betale. Påmindelse direkte til de 6 personer med frist den
2/8. Derefter evt. ny påmindelse med tillæg af kr. 50,-. Kundeoplysninger i Møns Bank er ikke helt
opdaterede endnu. Kurt får det på plads. Økonomi: Bankbeholdning kr. 12.220,32 og kontantbeholdning kr. 2.489,50

4)

Møde i spilleudvalget i morgen den 19/7-2018 hvor holdene til SLT 3. runde udtages. Det er svært at
finde tid til at samles i spilleudvalget, men det er da lykkedes indtil nu. Vi gør vores bedste for at sætte
holdene stærkest muligt – som vi ser det. Så må medlemmerne kritisere os, hvis vi ikke gør det godt
nok. Det bliver nok svært for os at finde tid til at imødekomme de ønsker om egentlig træning i taktik
og teknik, som medlemmerne kom frem med på midtvejs-spillermødet.

5)

Vi skal lige følge op på om ”køkkenholdet” er klar til DK-seriens hjemmebane. Det gør Vivi, Flemming ,
og Steen. Flemming sørger for indbydelsen til de andre 3 hold i DK-serie 3. Vi tilbyder 3 slags
burgerboller: Flæskesteg, frikadelle, og Kylling/bacon (skal forudbestilles).

6)

Klubmesterskab i single afholdes søndag den 9. september 2018 kl. 10.00. Tag selv mad med. Klubben
giver kaffe og kage bagefter. Kurt sørger for indbydelsen. Tilmelding senest onsdag den 5/9.

7)

Forespørgsel om indkøb af Skud-template til skudtræning. Bestyrelsen vedtog at imødekomme ønsket.
Vivi bestiller den hos DPF.

8)

Efter lang tids søgen i kalenderen viste det sig ikke muligt at finde en dag i sommerperioden. I stedet
holder vi et ”efterårshygge”-arrangement med spisning Lørdag den 27/10 i Kornmagasinet (Vivi
reserverer). Nærmere følger.

9)

Efterårsstævnet afholdes den 7/10. Spilles med fast makker over 5 runder med forudgående
lodtrækning. Vivi laver indbydelsen.

10) Næste møde: 13/9 kl. 19.00 hos Vivi.
11) Evt.: Vivi undersøger hos Næstved Kommune, om vi må sætte en sikret nøglebox med kode på
væggen til Kornmagasinet, så flere kan låse op på træningsaftener.

