
Referat fra bestyrelsesmøde den 14. januar 2015 

 

Tilstede: Jan, Sonja, Claus, Albert, Vivi, Benny 

 

Dagsorden:  

                      1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

 2. Nyt fra formanden 

 3. Nyt fra kassereren 

 4. Næste møde 

 

 

Ad.: 1: Godkendt 

 

 

Ad.: 2: Spillermøde vil blive afholdt den 18. februar kl. 19.00. Jan sender oplæg ud.  

 

Aktivitetskalender med indkaldelse til generalforsamling den 15. marts udsendes til alle 

medlemmer snarest. 

 

Fastelavn den 15. februar bliver afholdt i lighed med sidste år. Hver deltager skal betale     

kr. 10,-. Hans vil stå for arrangementet.  

                    

                      Tilmelding er nok nødvendig. 

  

                      Stævnet i begyndelsen af marts vil blive udskudt til næste år grundet mange aktiviteter. 

  

Jan taler med Ivan fra Ishøj kommune ang. vort behov for 7-8 sveller, så mangler vi 

kun 5, for at have nok til hele banen. 

 

Turnering mod svenskerne fra Svedala, som kommer til Ishøj – her vil Jan skrive til 

dem og foreslå enten den 9. maj eller 6. juni. Vi regner med at kunne få tilskud fra Ishøj 

turistbureau på kr. 175,- pr. gæst til bespisning. Der bliver nok ca. 30-35 besøgende.  

 

Vi søger om, at få en DPF turnering på hjemmebane, men helst ikke i april. 

 

Nyt klubtøj kan bestilles nu, frist med bestillingerne til generalforsamlingen. Claus 

sørger for katalog fra en sportsforretning i Tune. 

 

Fortsætter Svend Aage med venskabsturnering? 

 

På DPF hjemmeside findes et spørgeskema, som skal bruges til en undersøgelse for at 

se, hvordan vi synes om turneringsformen i DPF. Jan opfordrer til, at man udfylder 

skemaet. 

 

Den 5. februar er der undervisning i hjemmeside – Sonja deltager. 

 

Bespisning for uddelere at Ishøj Nyt. Menu og arbejdsfordeling blev aftalt. 

 

 



Ad.: 3: Vi har betalt kr. 34.800,- til ølkassen, men har kun et overskud på kr. 13.028,-. Det 

tyder umiddelbart på manglende betaling af ca. 4.000,-. Dette udgør dog kun reelt ca. 

1.300,- når man har reguleret for alt. Men stadig for meget, vil blive taget op på 

generalforsamlingen. 

 

 Petanquekontingent skal være betalt inden generalforsamlingen, ellers kan man ikke 

deltage. Sonja sender mail ud til alle. 

 

 Vi har et reelt overskud på kr. kr. 10.000,-. Nok kun 8.000,- hvis vi regulerer for den 

manglende bespisning. (efterfølgende tilføjet af Jan) 

 

                      Kontingent til DPF på kr. 900,- er betalt.  

                       

                      Licenser til dem der deltager i vinterlandsturneringen er bestilt. 

 

 Vi foreslår på generalforsamlingen at vi genindfører, at klubben betaler 

stævnekontingenter. 

 

 

Ad.: 3: 7. marts 2015 kl. 15.00. 

  

   


