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Mandag 4. marts 2019 kl. 20.00 i Dall. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 

 

Dirigent: Benn 

Referent: Margit 

Stemmetællere: Finn, Knud 

2. Formandens beretning. 

Formandens beretning vedhæftes. 

Beretningen godkendt uden kommentarer. 

3. Aflæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse 

Regnskab blev gennemgået af Jan. Regnskabet vedhæftes referatet 

 

Det meste af overskuddet kommer fra kassebeholdningen fra Karolinelund 

Petanqueklub efter sammenlægning med denne. 

Penge fra Karolinelund skal jf. aftale ved sammenlægningen bruges til DGI 

aktiviteter. Bruges derfor til betaling af kontingent til DGI. 

 

Regnskab godkendt uden kommentarer 

4. Behandling af indkomne forslag 

Fra bestyrelsen: 

DPF har vedtaget en ny licensstruktur, som betyder, at alle medlemmer af en klub 

automatisk får licens. Der er lavet udregninger, som viser, hvordan 

medlemsklubbernes betaling til DPF påvirkes af dette, og da langt de fleste af vore 

medlemmer har haft licens i forvejen, kommer vi faktisk ud med et plus i denne 

sammenligning. 
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Bestyrelsen foreslår derfor, at kontingent til klubben fastlægges til 600 kr. for alle, 

der vil spille på hold, og 300 kr. for alle, der ikke ønsker at spille på hold. 

 

Torben: DPF ændrer licensbetalingen bl.a. for at sporten skal profileres som 

værende større. Anbefaler at vi tegner licens for alle – også for spillere, der vælgere 

at betale 300 kr. og ikke spille på hold. 

KB: Ja – Da hvert enkelt licens ikke koster noget, er det tanken, at vi tegner licens 

for alle spillere. 

 

Sidste år kostede medlemskab og licens i alt 550. Så for medlemmer, der sidste år 

havde licens, vil det være en stigning på 50 kr.  

 

Ingen indvendinger mod forslaget 

5. Fremlæggelse af budget – med fastsættelse af kontingent(er) til 

godkendelse 

 

Der budgetteres med underskud i 2019. Underskuddet dækker primært over nyt 

klubtøj. Der er penge nok i kassen til det – og vi skal gerne have T-shirts, så alle kan 

få en T-shirt, der passer. 

 

Prisen for T-shirt er priser omkring 200. 

Det skal være T-shirts, der kan fås i store størrelser. Det begrænser farven meget. Så 

det bliver formentlig dark grå med grøn tryk. 

Den model, der arbejdes med, kan fås i både herre og damemodel – og kan fås op til 

5XL. 

Jan har bedt om pris med og uden reklame for sport 24. 

Navn: Forslag om, at man kun skriver fornavnet på T-shirts. 

 

Forslaget fra bestyrelsen jf. punkt 4 (kontingent på 600 kr.) er indarbejdet 

budgetforslaget.  

Budgettet blev vedtaget – ingen imod. 
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6. Valg af bestyrelse: 

Kasserer (2 år – Jan er på valg)  

Bestyrelsesmedlem (2 år – Jytte er på valg)  

 

Jan og Jytte blev begge genvalgt til bestyrelsen 

 

7. Valg af en suppleant (1 år Britta er på valg) 

Britta genvalgt som suppleant 

 

8. Valg af medlemmer til underudvalg/tovholdere (alle for 1 år). Flg. er på 
valg: 

a. Petanquemekkaet: K. B. – KB genvalgt 
b. Hjemmeside: Jan og Torben – Jan og Torben genvalg 
c. Torsdagsmix: Torben – Torben genvalg 
d. Festudvalg: Knud, Inger og Jytte – Genvalg til Knud, Inger og Jytte 
 

Torben: Der har ikke været meget arbejde omkring hjemmesiden.  

Opfordring til at man melder ind, hvis man har nogle gode ideer omkring 

hjemmesiden eller klubbens facebook-side 

 

Torsdagsmix: Afholdes formenligt kun to gange. Størst tilslutning når 

Limfjordsturneringen er slut. 

 

9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant (begge 1 år) 

Revisor: Finn er på valg – Finn genvalg 
Revisorsuppleant: Anders er på valg – Susanne Hansen valgt 
 

10. Eventuelt 

Eventuel fortsat medlemskab af Jysk petanqueforbund: 

Jan: kan se af referatet fra deres generalforsamling, at de foreslår fælles-træninger 

på hverdagsaftner kl 17.30. 

Torben: aftalt at de skal give besked, når de tager til stævner eller lignende. Men vi 

hører ikke noget.  

 

Enighed om at vi melder os ud. 
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Klar til turneringsstart - forårsstævne 

Margit foreslog at vi - i lighed med tidligere – deltog så mange som muligt i et 

stævne inden turneringsstarten, for at få lidt kamptræning. 

Der holdes Forår i Herrup 13. april (double-stævne)  

KB laver en doodle til dette stævner, så man kan koordinere samkørsel. Holdene 

melder selv til hos Herrup. 

 

Træningsdatoer:  

Bestyrelsen fastlægger træningsdatoer og sender ud snarest. 

Opfordring til man prioriterer fællestræningen, hvis man ønsker at komme på hold 

til kampene. 

Der var forslag om at der evt. blev holdt enkelte træningssamlinger om lørdagen, 

men lørdag passer ikke vores træner ret godt. 

 

Platform 4 

UngAalborg overtager Platform 4. KB forsøger via Søren Ørgaard i kommunen at få 

afklaret, hvilke muligheder, det giver os fremover for at samarbejde og evt. bruge 

stedet. 

 

DM eller landsmesterskaber: 

Som det fremgår af beretningen, så er det ikke en reel mulighed at holde DM, da det 

kræver faciliteter, vi ikke har, mange hjælpere, og ingen garanti for vi får noget ud af 

det økonomisk. 

Margit: Hvis det lykkes os fremover, at få mulighed for at låne Platform 4 ved større 

stævner, vil det så være en mulighed at byde ind på DGI landsmesterskab – nu hvor 

vi også er en DGI klub? 

Her er vi noget mere sikre på, at vi kan få en del ud af de økonomisk. 

Torben: Opfodring til at bestyrelsen senere på året – når vi ved mere om fremtiden 

ift. Platform 4 - vurderer om det er noget, som vi har mulighed for. 

 

 

 

 

 


