
T.I.I.F.   PETANQUEAFDELINGEN 

 

Referat fra Ordinær Generalforsamling 

Søndag den 30. marts 2014 
Dagsorden: 

 

1.       Valg af dirigent 

2.        Valg af stemmetællere 

3.        Godkendelse af bestyrelsens og forretningsudvalgets beretning    

4.        Godkendelse af såvel afdelings - som forretningsudvalgets regnskab 

5.       Fastsættelse af kontingent 

6.       Forelæggelse af såvel afdelingens som forretningsudvalgets budget      

7.       Indkomne forslag (skal indsendes skriftligt til afdelingsformanden)  

         senest 8 dage før generalforsamlingen)            

8.       Valg af bestyrelse: 

        Sonja er på valg  -  modtager genvalg 

  Claus er på valg  -  modtager genvalg 

9.       Valg af revisorer samt suppleant 

10.       Eventuelt. 

 

 

            Formand Jan Pedersen bød velkommen og indledte generalforsamlingen   

            med at bede forsamlingen mindes Ole Droob, der døde i maj 2013 samt  

            Poul Gawron, der døde i december 2013 med 1 minuts stilhed. 

  

Ad. 1.:  Jens blev valgt. 

 

  

Ad. 2.: Benny og Svend Aage blev valgt. 

 

Ad. 3.: Vi har fået nye vedtægter i foreningen og en lønnet     

             administrator er blevet ansat. Jan gennemgik forretningsudvalgets     

             beretning, der skal godkendes af afdelingsgeneralforsamlingerne. 

 

 

 Hvordan er det så gået sportsligt. Faktisk meget godt. Danmarksserie holdet holdt pladsen. 

Vores 2 hold i regionalen vandt ikke så meget, men de var også handicappet af det noget 

uhensigtsmæssige forløb turneringen fik, med det nye tiltag med 4 - mands - og 7 - mandshold, 

og som der er lavet om fra i år. Vores serie A hold i DGI i både kvartet og sekstet vandt deres 

pulje og deltog i LDM, mens Sonjas kvartethold rykkede op i B-rækken, så selv om det kunne 

have været bedre, ikke alle hold vandt jo og rykkede op, men det havde vi jo heller ikke, trods 

alt regnet med, men helt tosset var det altså 

 

Udover de direkte turneringer er vi med i 2 venskabsturneringer med henholdsvis Glostrup og 

Vallensbæk, som vi har spillet snart en længere årrække, og i år vandt vi. Så blev vi også i 2013 

inviteret med i en turnering med Br. Strand og Havdrup, som Svend Aage står for, her blev vi nr. 

2. 

Derudover indledte vi et, forhåbentligt mangeårigt samarbejde med Svedala i Sverige. De 

gæstede som bekendt os sidste år, og fik en på hatten. Så også her gik det heller ikke så tosset. 

 



Vores klubmesterskaber endte med, at Hans blev mester i single og sammen med Ina i double, 

mens Jette, Claus og jeg vandt triplen. men bedst af alt nogle gode turneringer med en god 

stemning. 

 

På det mere sociale plan har vi jo holdt Halloweenturnering og fastelavnsturnering, vi har haft 

andespil, juleafslutning og nytårskur og ikke at forglemme æggekage. Så har vi jo holdt 

fællesspisninger efter uddelingerne af Ishøj Nyt, og vi havde en fremragende tur til Gavnø, så vi 

har da set lidt til hinanden udover selve spillet, selvom aktiviteterne ikke er så strabadserende 

som tidligere, men vi bliver jo alle ældre. Det kommer nok til at knibe med en 10 km. 

byvandring i København med Allan Mylius. Men har i ideer til aktiviteter, så kom endelig med 

dem, så ser vi på dem. 

 

Bestyrelsen har i årets løb holdt 6 bestyrelsesmøder, udover de gange vi har holdt lidt mere 

uofficielle møder. Det er altid spændende hvordan det spænder an, når der træder nye 

medlemmer ind i bestyrelsen, og ved sidste års generalforsamling kom der 2 nye ind, Vivi og 

Albert. Men jeg må sige, det er gået over alt forventning, de nye er gledet godt ind i 

samarbejdet, og jeg synes, vi har været gode, eller heldige med, at få udnyttet de enkeltes stærke 

sider, så bestyrelsen kører uden problemer. Så skal det også nævnes, at Benny som suppleant 

også gør laver et stort arbejde. 

 

Hvad har vores hovedopgaver så været i det sidste år. Ja internt i foreningen har der været 

arbejdet med den nye hjemmeside. Det har været lidt problematisk fordi de eksterne folk, der 

har skulle hjælpe os i gang, ikke har været de mest stabile, så møder er blevet aflyst med kort 

varsel og nye indkaldt med lige så kort varsel. Det har så gjort, at Vivi, Sonja og jeg næsten har 

skiftes til at komme til møderne, det er selvfølgelig ikke optimalt, men det ser ud til, at være 

nærmer os afslutningen, og at den nye og flotte hjemmeside snart kan åbnes. Vi har ikke fra 

starten gjort brug af alle de muligheder vi har, men de mest gængse ting vil være der. Når den er 

helt færdig, vil vi tage stilling til i hvilket omfang hjemmesiden skal erstatte opslagstavler og 

mails, men da alle har PC-adgang er det jo oplagt, at vi lægger så meget som muligt derind, så 

må medlemmerne vende sig til, jævnligt at besøge siden. 

 

Så har kommunen meddelt, at det er slut med Fritidskuverterne. Hurra vil nogen sikkert sige, det 

var noget tungt stads at bakse rundt med, men vi mister ca. 10.000,- om året. Men vi hørte på 

Idrætsrådets generalforsamling, at idrætsklubberne evt. overvejede, at lave noget selv, og de skal 

jo også omdeles på en eller anden måde, så nu får vi se. Sonja vil komme nærmere ind på 

konsekvenserne under regnskab og budget, men jeg kan sige, at bestyrelsen, som en konsekvens 

allerede har aftalt, at betaling af gebyrer til private stævner ophører, så os der spiller 

Andepetanque i Roskilde, Viking Open i Tune og hvad vi ellers deltager i, fremover skal betale 

af egen lomme. 

 

Udadtil har det været bestyrelsens ambition så vidt muligt at deltage i alle møder i såvel DGI 

som DFF regi. Det gør vi først og fremmest for at bakke op om de mennesker, der gør et stort 

arbejde for at vi kan komme ud og spille petanque, det er ikke let at skaffe frivillige, og hvis vi i 

klubberne ikke bakker op, bliver det i hvert fald ikke lettere at rekruttere folk til de forskellige 

opgaver. Men vi gør det også for at vise flaget, for at de andre klubber kan lære os at kende og 

for at danne netværk. Det er måske ikke noget vi her og nu kan høste glæde af, men hvem ved, 

sikkert på sigt. 

 

På DPFs delegeretmøde tidligere i marts, hvor Sonja, Iver og jeg deltog, var det TIIF der fra 

talerstolen fik skudt gang i den debat om spil på tid, som den nu afgående formand for DPF 

havde omtalt i sit Nytårsbrev. Ikke alle, der efterfølgende gik på talerstolen, var bestemt enige i 

forslaget, men den nyvalgte formand brugte en stor del af sin tiltrædelsestale på at forsikre, at 



han også var enig i, at vi skulle se på det. Formanden for turneringsudvalget kvitterede med at 

forsikre, at man i Vinterlandsturneringen ville lave nogle forsøgsordninger, så man kunne høste 

nogle erfaringer inden næste års Sommerlandsturnering. Så hvem ved, måske er det snart slut 

med de meget lange turneringslørdage, noget som jeg ved vil glæde en stor del af vores 

medlemmer. 

Den nyvalgte formand for DPF, Lars Green fra Ledøje, er samtidig formand for DGI petanque 

Storkøbenhavn. Vi må håbe han ikke bliver rundtosset af at skulle dreje kasketten alt for meget, 

men jo meget smart hvis DPF og DGI skal ind i et mere formaliseret samarbejde, det er vel 

svært at blive uenig med sig selv. 

 

På midtvejsmødet i DGI d. 19. september i Holbæk var der store ting på programmet. Kort 

fortalt kan det siges, at DGI havde besluttet at nedlægge petanque på landsplan. I det daglige vil 

det ikke få den store betydning for os som spillere, idet man fortsatte på landsdelsplan, så vi kan 

i hvert fald indtil videre fortsætte vore turneringer, om det så på sigt fortsat bliver alene i det 

gamle DGI Roskilde eller om vi skal på længere ture, kan kun tiden vise. Der også vil også 

fortsat blive afholdt LM, men en række udvalg bliver nedlagt for at spare penge. 

Man ville heller ikke give tilskud til, at vore vindere fik betalt deres deltagelse ved LM, selvom 

vi med vores deltagergebyr betaler så rigeligt. TIIF havde stillet sig i spidsen for en 

protestaktion, der fik opbakning af en meget stor del af klubberne, også de mest 

indflydelsesrige, hvor vi bl.a. antydede, at vi evt. ville melde os ud af DGI og lave vores egne 

turneringer. Det hele endte så med, efter megen skrig og skrål, at vi, mod en beskeden 

merbetaling fik betalt for vores deltagelse. 

 

På aktivitetsmødet i denne uge, hvor Albert, Claus og jeg deltog blev det vedtaget at nedsætte en 

lille arbejdsgruppe, der skulle udarbejde et fælles regelsæt for det gamle DGI Roskilde og det 

gamle DGI Vestsjælland, så vi, når vi på et tidspunkt sikkert skal have fælles turneringer, så 

også har fælles regler. 

 

På samme møde blev vi spurgt om vi kunne lægge baner til en omgang Tøsepetanque d. 29/4, kl. 

10 - 13, det sagde vi ja til. Det kan også være man vil prøve at lave nogle "tøsedrengsstævner" 

på samme måde. 

 

 

Skal vi til slut også se lidt fremad, ja så fortsætter vi i år med stort set de samme hold i alle 

turneringer. Det holdt lidt hårdt med at få samlet tilstrækkelige, der ville have licens, men det 

lykkedes til slut. Lad os håbe, at det at spille på tid bliver indført. Det kan være det stopper 

nedgangen i antallet af licensspillere. 

 

Vi skal i juli, d. 12. og 13. have seniorlandsholdene til træningssamling. Landstræneren vil være 

her, og landsholdene vil blive udtaget umiddelbart efter. Jeg har sagt til eliteudvalgsformanden, 

at vi selvfølgelig vil stå på sidelinien og suge til os, det var han helt med på, så jeg kan kun 

opfordre alle til at lægge vejen forbi og se noget petanque vi selv kun kan drømme om at spille, 

så det er bare med at komme. Det er ikke umuligt, at vi opfordrer jer til, at give en hånd med i 

baren eller med lidt madlavning, men det vender vi tilbage med. 

 

Så skal vi til Svedala d. 24. maj, der er sat indbydelse op. Dette arrangement håber bestyrelsen 

på, at der bliver stor opbakning til, vi vil meget gerne kunne matche svenskerne, der kom med 

30 spillere. Vi sætter snart en sidste tilmeldingsdag på, så kom ud og skriv jer på, hvis I skal 

med. 

 

Vi har også barslet med en tur til Sofiero, men det synes jeg vi tager under eventuelt. 

 



Så skal det også nævnes, at Jette vandt prisen som årets kammerat og at Birthe fik en gave fra 

Støtteforeningen for en stor indsats for klubben. Stort tillykke til dem, men det bedste var 

næsten, at en del andre også var i spil. Det siger noget om den hjælpsomhed og gode ånd, der 

råder i klubben. 

 

 Til sidst tak til alle der har bidraget til at gøre det rart at komme her: til bestyrelsen, til 

festudvalget, til dem der arrangerer vores hyggeturneringer, til dem der laver mad og til dem der 

står i køkkenet når vi har arrangementer, til dem der deler Ishøj Nyt ud og til dem der bare 

hjælper med stort og småt, og så har jeg jo snart takket alle. 

 

 Der var følgende kommentarer: 

 Else - da der er penge i kassen, skal vi vel ikke lægge betalingen til private ude turneringer på 

kontingentet. 

 Jan – folk må selv betale, når de vil spille ude kampe. 

 Rita – klubben har mange penge, kan vi ikke betale de ca. kr. 1.000 fra kassen? 

 Jan – vi vil have et budget, der balancerer. Vil ikke have underskud på budgettet. 

 Carsten – kan vi så ikke skære ned på spisning efter uddeling? 

 Claus – det har vi allerede gjort. 

 Hans – synes det er rimeligt man selv betaler, man beholder også selv evt. præmier. 

     Såvel forretningsudvalgets - som afdelingens beretning blev herefter enstemmigt vedtaget. 

 

 

     Ad. 4.: Forretningsudvalgets regnskab blev gennemgået af Jan, der er et 

           overskud på kr. 7.063,- 

       Petanqueafdelingens regnskab blev gennemgået af Sonja. Vi har haft             

           store udgifter til gaver og tryk på spilletøj. Overskuddet er på kr.    

           8.609,- 

       Forretningsudvalgets regnskab blev godkendt. 

       Efter svar fra Sonja på spørgsmålet EXTERN – det er, når klubben    

            lægger penge ud, blev petanques regnskab godkendt. 

 

 

Ad. 5.: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, blev godkendt. 

 

 

Ad. 6.: Forretningsudvalgets budget blev fremlagt af Jan, underskud på   

             budgettet er = rengøring og en regning for 2013, der først er blevet     

             betalt i 2014, forklarer derfor også overskuddet for 2013. Medlemskabet    

             i DGI for de enkelte afdelinger betales af forretningsudvalget med ca.     

             kr. 4-5 pr. medlem. 

            Petanqueafdelingens budget blev gennemgået af Sonja. Udgifter til rep.    

            og vedligeholdelse bliver nok ikke brugt. 

            Ishøj Nyt indtægt er høj på grund af 2 ekstra omdelinger i 2013. 

            Ishøj Nyt udgift er til 3 x mad i 2013. 

 

 

Ad. 7.: Ingen indkomne forslag. 

 

 

Ad. 8.: Sonja og Claus blev genvalgt.  

             Benny blev genvalgt som suppleant. 

 



 

Ad. 9.: Svend Erik og Jens blev genvalgt som revisorer. 

        Jørn blev genvalgt som revisor suppleant. 

 

 

Ad.10.: Spillere til Danmarks serien udtages før hver runde af Jan, 

             Rita spurgte, om alle licensspillere vil være på Danmarks holdet? Jan    

             kendte ikke til nye, der ikke ville være med. Jan og Carsten aftaler om    

             holdsammensætningen. 

        Jan har talt med Solvejg i RSPC om træningskampene, vi stiller med     

             begge DPF-hold.          

            Jan læste afslutningsvis et gruk af Piet Hein der hedder; 

              TREDIEMANDEN I ET TOMANDSSPIL, det er skrevet om Skak,    

            men kan sagtens bruges om petanque. 

        Petanque – for eksempel – bør spilles af tre, 

        der – som man af følgende liste vil se – 

        er meget forskelligt stillet: 

        en vinder, en taber og så måske  

        den vigtigste: den som ustandselig ve’ 

        hvordan man skulle ha spillet. 

 

      Renovering af banerne er forhåbentlig ved vejs ende. Ishøj kommune     

           kommer nok med svellerne i næste uge. 

 

     Tune har Viking Open, der er ikke mange ledige pladser. 

 

     Udflugt til Sofiero: Kr. 595 inkl. færge og entré. Vi kan fra 19. maj –     

          hvornår? Jan sætter seddel op om forhåndstilmelding. 

 

         Generalforsamlingen sluttede kl. 10.00. 

 

 

Referent 

Vivi Hansen 

  


