-Nyhedsbrev.

Fra Formand Arne Mikkelsen
- ”I VORES KLUB TALER VI MED HINANDEN IKKE OM HINANDEN”.

Nyhedsbrev:
Bestyrelsen har afholdt sit første møde hvor der bl.a. blev vedtaget og drøftet følgende:
Holdturnering:
-Det blev besluttet at der til kommende sæson tilmeldes 5 hold fra Viking Petanque.
-Bestyrelsen vil indstille til DGi, at turneringen i foråret allerede starter op i uge 17 og at efterårets

kampe starter op i uge 31. Samtidig vil vi ønske at rækkerne vil blive oprettet med 6 hold i stedet
for som sidste år med 7 hold, dette for at få mulighed for at afsluttet turneringen tidligere på
sæsonen, så de sidste kampe ikke skal afvikles i mørke.
Træning:
-Fra 6. marts vil træningstiden om tirsdagen blive flyttet til ”sommertid”, så træningen fra denne dato

vil foregå kl. 1630.
-Fra 6. marts vil Eyvind forestå fællestræning på tirsdage i tidsrummet 1600 – 1630.

Rengøring Klubhus:
-Der blev på generalforsamlingen udtrykt ønske om at flere (alle) medlemmer deltager i rengøring af

vores lokaler. Bestyrelsen har besluttet at da vi nu har et hold ekstra tilmeldt, kan vi fortsætte med
nuværende, da næsten alle spiller nu med på et hold. Plan for rengøring vil blive udarbejdet og
ophængt i klublokalerne.
-Det henstilles til at alle river banerne efter brug. (også efter ”privat” træning).

Venskabsbesøg:
-Vores venner fra Silleboulerne, Simrishamn, har ønsket et udspil fra vores klub på datoer som kunne

anvendes til et klubbesøg, bestyrelsen har gennemgået plan for 2018 og fundet nogle datoer frem
som vi har fremsendt og venter nu på svar fra Sverige. Følgende datoer har vi meldt ud som mulige
(det var meget svært at finde ledige datoer i et meget stramt program), 2- 3 juni, 5 august samt 9
september.
Afslutningsfest:
-Vi nu fastlagt dato for afslutningsfesten: 23 november. Så sæt allerede nu kryds nu kalenderen denne

dag.
Diverse:
-Der er tilgået klubben indbydelser til arrangementer fra andre klubber som vil være at finde andre

steder på hjemmesiden samt ved opslag i klublokalerne
Arne Mikkelsen

