Formandens Beretning ved generalforsamlingen 2014.
På generalforsamlingen 2013 valgte Petanqueklubben Nordjylland at
vælge undertegnede til Formand. Tja..valgte og valgte, det var jo ikke lige
fordi det kunne kaldes et stort kampvalg. Nu har jeg så været formand i et
år og medlemstallet er trods alt kun gået fra 27 medlemmer til 24
medlemmer. Enten ønsker denne klub en social formand som er det jeg
kan tilbyde, eller også er i seje spillere som udholder smerten… Der er
selvfølgelig også lige den sidste mulighed nemlig at der ikke er andre som
ønsker hvervet.
I 2013 startede vi sæsonen 8. april med en hyggelig standerhejsning hvor
19 medlemmer havde valgt at deltage.
Sommerlandsturneringen gik i 2013 rigtig godt, både regionalholdet samt
2. divisionsholdet spillede flotte indledende kampe. 2. division vandt
endvidere en rigtig flot 2. plads ved afslutningsstævnet i Hedebo i
september. Desværre kunne regionalholdet ikke sætte hold og spille
afslutningsstævne, selvom holdet havde spillet sig til en plads. Det ville
dog også stadig være ønskværdigt med en fast holdleder til
regionalholdet.
Sommerfesten blev holdt hos Gitte og Hans-Jørgen i Arentsminde. Der var
lagt et stort planlægningsarbejde i festen som startede allerede ved 13tiden. Eftermiddagen bød på sjove konkurrencer, og alle havde en rigtig
hyggelig dag. Tak til Gitte og Hans-Jørgen.
Vi fik også nye klubjakker i 2013. Det var et godt initiativ, og Anders fik en
god pris på jakkerne, og sørgede for at alle der ønskede en jakke, nu har
en. Jeg håber vi kan fortsætte med det gode samarbejde med den givne
sportsforretning.
I sommers valgte vi så også at prøve at tjene lidt penge ved at sælge SIFA
skrabelodder, hvilket resulterede i en fortjeneste på omkring 1200 kr., og

det er vel godt nok da det jo var første gang og at salget skulle foretages i
en periode hvor folk holdt sommerferie. Men det er da en måde at
skrabe lidt sammen til klubkassen.
Det forgangne år har vi jo været så heldige at vi har haft et fast
tilholdssted, Karolinelund, som min forgænger Niels Toft, har været med
til ved hårdt slid at skaffe. Karolinelund har lagt baner til flere mandags
træninger og det super gode initiativ kaldet Torsdagsmix som Torben vel
var hovedmanden bag, og som han i de fleste tilfælde også kørte. Jeg
deltog selv i nogle stykker, og vi havde da også besøg udefra ved et par af
aftenerne. Jeg håber Torsdagsmix fortsætter da det er en god mulighed
for spil og hyggeligt samvær, men om det giver nye medlemmer er nok et
spørgsmål. Torben vil gerne fortsætte med Torsdagsmix, som vil foregå
fra 14. april til 28. august, og ville da ikke takke nej til en hjælpende hånd,
især når han selv er forhindret i at komme. Vi kunne vel også blive bedre
til at fylde bilen op med venner og klubkammerater, dette gælder nu også
alle andre stævner.
I løbet af året er vi i ”Nordjylland” blevet spurgt flere gange om at
deltage/hjælpe/medarrangerer i Petanquemekkaet ved div.
arrangementer/tiltag så som Aalborg i Rødt, Images festival 2013 osv.,
men hver gang har vurderingen i bestyrelsen været, enten at petanque
ikke har haft nogen betydning i arrangementet, at arbejdsbyrden har
været for stor og indtjeningen/reklameværdien for lille og i næsten alle
tilfælde har fristen har været alt for kort.
I Maj måned kom Socialstyrelsen med en kampagne ”Aktiv med Demens”,
og ideen om at bruge Petanque sammen med Demens er en super ide.
Ideen hører nok bare ikke hjemme hos os. Jeg arbejder selv med
Demente, og har selv haft en Dement med, det er et stort arbejde hvis
oplevelsen skal være god for den demente samt for øvrige spillere. Den
opgave må vel siges at skulle varetages andet sted evt. af ældresagen.

I 2013 kan vi da også bryste os af at vi fik nogle sølvvindere iblandt os. Et
stort tillykke til Eva og Britta som den 7. juli vandt sølvmedaljer i Dame
duble ved Danmarksmesterskabet. Ved de Jyske mesterskaber (i B-puljen)
fik Britta, Torben og Finn en fornem 2. plads i Tripple. Også et stort
tillykke til jer tre.
Jeg ved at mange af medlemmerne har deltaget i div. stævner og
arrangementer året igennem, og det tegner jo også klubben udadtil, så
tak til de medlemmer der flittigt tager afsted. Det ville være fantastisk
hvis vi i endnu større grad kunne fremvise de limefarvede trøjer i samlet
flok. Jeg vil fremover blive bedre til at holde mig orienteret om hvor vi
deltager, og derved kunne yde en form for opbakning.
Der er på p9000.dk(vores hjemmeside) lavet en kalender, hvor der kan
ses alle de stævner som vi kender til, så kig endelig forbi med mellemrum.
Så det må vel siges at det forgangne år har været et godt år. Men det er
vel ikke det samme som at sige det ikke kan blive bedre? Jeg kunne godt
tænke mig en klub som kunne få lidt flere medlemmer, særligt kunne jeg
godt tænke mig flere unge medlemmer. Jeg er som sagt bedst til alt det
hyggelige og sociale. Regler og paragraffer er ikke lige mig. Jeg har slået
håret ud som aftalt, ja nu er det bare blevet gråt, hvilket på ingen måde
skyldes Torben og Anders.
Der venter mange spændende opgaver at tage fat på fremover. Jeg vil
gerne arbejde på at vi kan få et ungdomshold, men vil foreslå et udvalg
som kunne arbejde/planlægge dette.DM 2015 er vel også noget som vi
kan brug en masse tid på at snakke om, emnet er på dagsorden i aften.
Tak for et godt år.
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