
 

  Referat af bestyrelsesmøde nr 2  den 19.3.2016  
hos Finn Bruun 

  Skrevet af Hanne 
  Til stede: Knud Erik, Ulrik, Alex, Finn , Kaj,Henning,  Hanne 
 
 
 

 

1. Godkendelse af referat . 

1.1 Referat nr. 1  (konstituering). 

godkendt 

1.2 Generalforsamling. 

Tidligere godkendt. 

 

2.  Sager til behandling. 

2.1 Fordeling af arbejdsopgaver 

Alex får ansvar for fester 

Knud-Erik har indtil videre ansvar for udflugter. 

Vedtægter  gennemgås af Henning og Ulrik,  

Alle vedtagne rettelser på tidligere generalforsamlinger 

opdaters så hjemmesiden 

Evt nye  vedtægts rettelser til hjemmesiden, kan først ændres efter en 
generalforsamling. 

Knud-Erik har møde med banken i Danmark på onsdag. 

Knud-Erik forsøger at få  spanske bank på plads inden den 21.4 

 

3.  Indlæg fra bestyrelsen. 

Besluttet at der gives 20 euro til den der afholder bestyrelsesmøde. 

 

Ulrik spurgte, hvor meget sponsorerer Nykredit? 

Middagen på Campobello den 5.12 var sponsoreret af nykredit. 

Nykredit har lovet at sponsorere telte når klubben og et extra medlem har 
valgt nykredit. 



Det forventes at de sponorerer et efterårspetanquestævne med op til 100 
personer til middag + præmier. 

 

 

 

Efter lidt diskussion blev det besluttet at petanque stævne den 9.april 
bliver afholdt, selvom nykredit ikke vil sponsorere dette. 

Kaj tager imod tilmeldinger og fordeler på hold. 

Finn køber ind til morgenmad 

 Sidste tilmelding bliver den 6. april.  

9:30  morgenmad 

10:30 turneringen starter 

Der bliver lagt invitation ud på hjemmesiden , og månedsbrevet 
informerer også om det.  

 

Nye medlemmer nævnes fremover i månedsbrevet. 
Der var diskussion om hvordan man på petanque pladsen, kunne kontakte 
nye medlemmer og byde dem velkommen.  

 

Kaj nævnte der er problem med herretoilettet ved petanquebanen, Finn 
vil undersøge hvad der kan gøres ved det.  

 

Forslag om at fastlægge alle mødedatoer for året. 
Derfor bør alle medbringe deres  kalender ved næste møde. 

 

 

4.  Regnskab. 

Regnskabet var sendt på mail på forhånd, der var ingen kommentarer til 
det. 

 

5.  Indlæg fra andre. 

ingenting 

 



6. Næste møde. 

Torsdag den 21.april kl 14:00 hos Finn 

 

7. Eventuelt 

ingenting 



 

  Referat af bestyrelsesmøde den 26.1.2016  
hos Knud-Erik 

  Skrevet af Hanne 
  Til stede: Knud Erik, Ulrik, Finn S., Finn B, Kaj, Hanne 
   

   

 

1. Godkendelse af sidste referat 

Referat godkendt 

2. Status på hjemmeside 

      Der er utilfredshed med den nye hjemmeside, da man ikke kan få 

tilmeldt mere end 1 person ad gangen til aktiviteter, extra peroner skal 

sættes i et notat felt. Automatikken over til regnskab virker ikke, så det 

virker som om det ikke bliver bedre end det temporære mail der skal 

tilmeldes til nu. Der er heller ikke lavet nogen intern side. Derfor stoppes 

projektet nu. Ulrik vil undersøge evt. andre firmaer , der kan udføre 

opgaven.   

3. Gennemgang af regnskab 2015. 

Regnskabet blev diskuteret, der er et overskud, og der var enda hensat 

beløb til betaling af ny hjemmeside, det bliver ikke aktuelt i 2015. 

Der er ekstra i år betalt løn til at få ført regnskab, da Tine meldte fra 

som kasserer. 

Regnskabet blev underskrevet af alle.  

 

4. Overdragelse af regnskab til Henning 

Henning vil overtage regnskabet pr. 1. februar 

 

5. Status på forårsudflugt 

Der er 40 tilmeldinger til forårsturen, dvs betaling bliver 430 euro, 

Da der er plads til 50 , vil jeg opfordre i månedsbrevet om at få flere 

tilmeldinger. 

 

 

 



 

6. Status på petanque 

Kaj vil forberede til klubmesterskab den 9.4 , evt høre om nykredit vil 

sponsore noget til det. Jeg vil informere i månedsbrevet om datoen. 

7. Status på generalforsamling 

Der er aftalt med Restaurante Los Cucalos til generalforsamlingen den 11.3 
kl 13:00,  
Der vil blive udsendt indkaldelse til alle medlemmer, og det vil blive opslået 

på hjemmesiden. Efter generalforsamlingen vil der blive menu del dia buffet 

incl vin / øl eller vand, betaling for dette er 5 euro, medlemmer skal til 

tilmelde sig, hvis de ønsker at deltage i dette senest den 1.3. 

Man kan også vælge kun at deltage i generalforsamling, da behøver man 

ikke tilmelding. 

Jeg skriver en liste ud i navneorden, som kan bruges til registrering. 

Betaling for menu opkræves ved ankomsten og registreres. 

Bestyrelsen foreslår følgende i bestyrelsen, da Finn Steffensen ikke ønsker 

at genopstille.   

Henning Simonsen som kasserer 

Alex Kristiansen som bestyrelsesmedlem 

 

 

8.Andre nyheder /synspunkter fra formand 

Knud Erik meddelte at Finn Dybdahl kender en person, der gerne vil 

holde foredrag om Gaudi, Kaj vil undersøge nærmere omkring det. 

 

9 .andre nyheder/synspunkter fra kasserer 

Ingen 

 

10. andre nyheder /synspunkter fra webmaster 



  ingen 

11.  andre nyheder /synspunkter fra sekretær 

Jeg har modtaget brev. vedr køb af petanque trøjer,  

Kaj vil undersøge omkring det. 

12. andre nyheder /synspunkter fra bestyreslsesmedlemmer 

ingen 

13. Næste bestyrelsesmøde 

Bestyrelsen mødes kl 11:00 den 11.3 inden generalforsamlingen 

Der bliver konstituerende bestyrelsesmøde lørdag den 12.3 

 

 

 

 

  

 

 


