Generalforsamling
for Rødovre Petanque klub, tirsdag den 10. oktober 2017
Referent Christel
1.Valg af dirigent:
Helen blev valgt som dirigent.
Helen konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Bestyrelsens beretning for 2016/2017 v/Svend
Her på generalforsamlingen er vi nu 56 medlemmer, hvoraf 14 har licens hos DPF. Et meget
stabilt antal gennem mange år.
Vi vil gerne benytte lejligheden, til igen at byde de ”nye” velkommen her i klubben.
Tak til Mathias, som også i 2016/17 har været spilleleder for vores 2. Divisions hold.
Ordet gives her til Mathias, så vi kan høre om året der gik:
Årsberetning fra DPF-holdet 2017
Inden for Dansk Petanque Forbund har vi et hold, der spiller i 2. Division efter oprykning sidste år.
Turneringen er lavet sådan, at vi skal stille med et 9-mandshold på fem datoer henover en sæson.
Disse spillere skal alle have licens for at spille.
I starten af året havde jeg en udfordring med, at vi ikke havde nok licens-spillere til at kunne stille
hold. Det viste sig, at problemet blev endnu større hen mod 1. runde, da der kom uforudset
sygdom. Jeg var dermed nødt til at tegne en klublicens, for at kunne tage spillere ind, som ikke var
en del af holdet.
Det lykkedes os, at komme af sted med et hold, og senere fik vi også forstærkninger fra Ballerup
og Øbro, som supplerede holdet godt. Resultatmæssigt lå vi i bunden af puljen. Det kostede lidt
med den store udskiftning på holdet, men vi spillede godt, og min forventning til næste år er, at det
vil gå bedre når, vi har spillet mere sammen.
I sidste ende blev vi i 2. Division. Vi blev ellers nr. sidst i puljen, men da Hedebo 2 rykkede ud af 1.
Division, blev Hedebo 3 tvangsnedrykket til nr. sidst i vores pulje, og vi fik dermed en 7. plads og
en chance for at spille en playoffkamp mod Hvirring om nedrykning.
Playoffkampen blev afgjort med 3 tripler. Vi vandt de 2 første, og den sidste blev ikke færdigspillet,
da vi havde vundet. Dermed spiller vi også i 2. Division næste år.
Endnu en tak til Mathias. Forrige år takkede vi dig for din medvirken til at vi rykkede op i 2.
Division!
I år er dejligt at kunne sige TAK for at vi holdte vores 2. division plads (og selvfølgelig også til alle
vores spillere).
(Vi glæder os igen til at høre i januar, at du gerne fortsætter?)
Som nævnt på generalforsamlingen sidste år, havde vi ikke haft noget festudvalg 2015/2016.
Jan V, Hanne og Birgit stillede op, og lavede et julearrangement søndag d. 4. december. 19
personer deltog i dette hyggelige arrangement, med god mad og en go’ hyggestemning.
Tak til Jan, Hanne og Birgit
Vi havde opfordret til at der stillede et festudvalg, eller frivillige til et et/nogle arrangementer, men
der skete ikke mere.
Ivan rykker konstant for nye borde, samt store sten til at blokere for indkørsel af biler på vores
baner.

Vores grill aftener blev kun til 4 i år. Ved 1 af dem havde ingen mad med, og ved en anden var der
kun 1 madhold.
Dette har primært været pga. af de mange 6 mands kampe hjemme og ude. Dette har også
påvirket vores ukrudtskamp.
Vi vil prøve at ansøge FIR’s hjælp til ansøge om budget til vedligeholdelse af vores baner
Hvad er der ellers sket i år hos os?











Tirsdag d. 6. december arrangerede vi gløgg og æbleskiver. Der var pænt fremmøde, og vi
ønskede hinanden go’ jul.
Medlemsmøde d. 3. januar. Det er der hvor vi betaler kontingent, ser på hvor mange der
tegner licens, og beslutter hvor mange 6 mandshold vi skal have i den kommende sæson
(35 deltagere)
22. januar prøvede vi at arrangere et gratis 1. hjælps kursus, men det måtte aflyses pga. for
få tilmeldte (5 stk.)
12. marts afholdte vi fastelavns-tønde-nedskydning for 19 deltagere, der fik prøvet både
over- og underhåndskast.
7. maj havde vi åbent hus i klubben, annonceret i avis, internet og uddelte foldere. Selvom
vi havde lovet grillpølser samt drikkelse, blev vi ikke overrendt af udefra kommende. Vores
egne sørgede dog for at pølserne ikke gik til spilde.
Single turnering d. 18. maj med 10 deltagere (15 deltagere sidste år)
Double turnering d. 29. maj med 10 double hold (8 double hold sidste år)
Tirsdag d. 4. juli var der stafet hos os. 85 deltagere. Og de gode pølser og muffins fik pæn
omtale.
Triple turnering d. 27. august med 6 triple hold (7 triple hold sidste år)
Høstpetanque d. 1. oktober med 42 deltagere

Og her kommer der så lige et indslag fra Rie om DGI-aktiviteter:
DGI-aktiviteter v/Rie
Fra DGI er afholdt stafet samt 6-mands turnering. Begge dele med stort deltagerantal og positiv
tilbagemelding.
RPK’s andel i begge dele har været flot. RPK 3 rykker op i B-rækken, RPK 2 rykker ned i Brækken og RPK 1 forbliver i A-rækken, det er samlet et flot resultat.
Region Sjælland stævnet og petanqueskole i foråret blev aflyst pga. for få tilmeldte. Begge dele
bliver afviklet i efteråret (petanqueskolen er overtegnet), og til Region Sjællands mesterskaberne
har 15 doubler tilmeldt sig nu. Det er en breddeturnering og den afholdes den 21/10 i Starmasters
ved Solrød. Ved dårligt vejr rykkes en del kampe indendørs.
Landsdelsmesterskaber i SDT blev aflyst. Vi havde ingen deltagelse i Landsmesterskaber trods
tilskud. Fremover vil vi ikke udbyde tilskud til Landsmesterskaber, ej heller afholde
Landsmesterskaber.
Vi vil lave Region Sjælland mesterskaber, petanqueskole, 6-mands og vinterturnering i samarbejde
med DPF samt foreslå indendørstræning i vinterperioden.
Derfor vil jeg spørge: Hvem vil være interesseret i Starmasters (hvis DGI betaler lejen) og hvilken
ugedag? Jeg ved at onsdag udbydes nu, men måske vil vi forsøge at få torsdag, især for ikke at
genere Hvidovres vinterspil onsdag.
Tilkendegivelse!!!
Kontor – til november bliver det endeligt besluttet, hvor vi fremover skal være tilknyttet – mest
sandsynligt Nordsjælland.

Tak til alle der hjælper til. Også til alle dem der er flinke til at hjælpe med oprydning de unges
festaftener i vores læskur.
Til slut vil vi gerne rette en stor tak, til alle dem, der har hjulpet til ved de forskellige arrangementer.

Vi kunne ikke have så dejlig en klub uden Jeres hjælp!
Et ønske om et godt kugleår i 2018
Bestyrelsen
Beretningen blev godkendt.
Der var et spørgsmål om der var hold i et rygte om, at der skulle komme en indendørsbane i
Rødovre. Det var der dog ingen der havde hørt noget om.
3. Fremlæggelse af godkendt regnskab.
Der er et underskud på knap kr. 9.500,I årets løb har vi afholdt 25 års fest og Julefrokost. Vi har istandsat det nye mødelokale og skuret,
hvilket har kostet en hel del.
Indtægten fra salg af øl og vand var lidt lavere end budgetteret med.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
4. Fremlæggelse af budget.
Budgettet godkendt.
5. Fastsættelse af kontingent.
Kontingentet for Rødovre Petanqueklub vil forblive uændret for det næste år: 210,-kr.
Prisen for licensspillere kender vi ikke endnu, den bliver først fastsat ved repræsentantskabsmødet
i november.
6. Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse, suppleant, revisor og revisorsuppleant.
Formand: Svend Terney (genvalgt)
Bestyrelsesmedlem: Rie Sørensen (genvalgt)
Bestyrelsesmedlem: Christel Grum Jensen (genvalgt)
Bestyrelsessuppleant: Ole Rudolph (nyvalgt)
Revisor: Helen Hardenberg (genvalgt)
Revisorsuppleant: Torben Petersen (nyvalgt)
8. Evt.
Der har været afholdt trænerkursus, hvor 6 medlemmer deltog. En træner fra dansk
petanqueforbund kom og fortalte over 2 aftener om øvelser man kunne lægge op. Susanne
opfordrede til at man startede med nogen opvarmningsøvelser inden vi gik i gang med at spille.
Rie opfordrede til at nogen stillede op til et fest udvalg. Ole vil gerne være primus motor, hvis
interessen er stor nok. Hermed opfordring til at stille op med arbejdskraft og gode ideer og
kontakte Ole.
Helen afsluttede mødet og takkede for god ro og orden

