Referat af petanque aktivitetsmøde 2018
Søndag den 21. oktober 2018 kl. 13.00 i ridehallens cafeteria i Løgstør, Vester Ørbækvej 61, 9670 Løgstør.
1. Valg af dirigent og referent.
Dirigent: Karl Børge fra Vodskov
Referent: Margit fra LKB Gistrup
2. Beretning.
Der var på forhånd udsendt skriftelig beregning.
Benn holdt en kortere mundtlig beretning.
Rettelse til skriftlige beregning: det var LIUF og ikke petanque Hjørring, der havde afhold et LDM i single.
Der sker frem over en rokade i Limfjordsudvalget. Jan og Henrik skifter roller, således at Jan bliver formand –
Henrik fortsætter i udvalget.
Tak til Margit for vedligeholdelse af hjemmesiden http://petanque-nord.dk. Siden indeholder mange gode links
til DGI’s hjemmeside og er en hjælp til lettere at finde de relevante oplysninger.
Petanques dag – som er et samarbejde mellem DGI og Dansk Petanqueforbund - blev i 2018 afholdt som i alt 2
doublestævner med forhåndstilmelding. Måske ikke den optimale måde, hvis formålet er at tiltrække nye medlemmer. Benn håber det fremover kan gøres på en anden måde – vil tage det på ved formandsmødet ultimo
oktober.
Tak til de frivillige, stævneledere og ressourcepersoner.
Kommentarer og spørgsmål til beretningen:
Erik Vangsted (EV): Mange er glade for petanque-nord.dk. Gør udvalget noget for at DGI forbedrer deres hjemmeside, så det bliver lettere at finde oplysninger direkte via DGI’s hjemmeside.
Margit Pedersbæk (MP): Vi har prøvet, da jeg sad i udvalget. Har haft en del kontakt med Vingsted uden held.
Tror ikke vi kommer videre med det.
Jan Pedersbæk (JP): Petanque´s dag. Uambitiøst at forsøge at få nye spillere ved at man på forhånd skal tilmelde
sig til en doubleturnering.
Karl Børge Pedersen (KB): har haft det samme op hos DPF – men tilsyneladende ikke noget, som de vægter særligt højt.
MP: Nok svært at komme igennem på landsplan med ændret form. Kan vi forsøge at holde arrangementer i det
lokalt i det Nordjyske for at promovere petanque?
JP: Sidste år forslag om at hæve prisen med 25 kr. pr. hold for at dække tilskud til LM. Det blev i stedet hævet
med 50 kr. Burde denne forhøjelse ikke have været brugt som tilskud til LM ved også at give tilskud 2.pladsen?
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Benn: Ja der kom ekstra midler ind, men pris for Limfjordsturnering blev hævet til 50, da vi lå tæt på budgetrammen.
KB: Kan vi bede udvalget om at trække regnskabstal ud, når året er omme, så vi kan se, hvordan de øgede indtægter er blevet brugt?
Christian Engen (CE): På DGI’s årsmøde bliver der fremlagt regnskabstal, hvor også regnskabet for petanque
fremlægges.
Torben Skalshøj (TS): Forslag om, at der kunne det være et punkt under beretningen, hvordan økonomien ser
ud.
JP: strukturen er ændret, så petanque nu hører under landsudvalget. Giver det ændrede retningslinjer for budget. Obs på, at hvis petanque i Nordjylland giver overskud, sendes dette til landsudvalget og evt. andre landsdele, der giver underskud.
Benn: Der er bl.a. budgetkrav om at vi indkræver 10 kr. pr. deltager til DGI ved alle stævner. Udvalget har valgt at
man i stedet for at hæve prisen på stævner, har hævet prisen på Limfjordsturneringen.

3. Indkommende forslag – skal sendes til udvalget senest 3 dage før mødet.
Ingen indkomne forslag.

4. Planlægning af det kommende år.
a. Nye ideer? F.eks. 3-4 runders weekendturnering i sekstete i stedet for LDM?, eller Limfjordsturnering i
triple i stedet for LDM? – Her også indkommende forslag
TS: Selv om det kunne være en god ide, at afvikle sekstete som weekend-turnering, så er der ikke
weekender nok til det. Tror at det bliver svært at finde ledige weekender.
Flere gav udtryk for samme holdning – der findes i forvejen mange stævner, der er ikke plads i kalenderen til at dele seksteten over flere weekender.
b.

Stævner – forslag at vi holder fast ved samme niveau som sidste år, med LDM’er i alle kategorier og
LDM’er i Nord-Vest som double, og hvis der er interesse i single og triple også.
Benn: Vi har prøvet at få Nordvest til at holde flere LDM’er, men det ser kun ud til at blive double.

c.

LDM’er i. Dato for LDM’er – skal vi diktere inden klubber byder ind.
TS: Spillekalenderne skal gerne være ajourført så tidligt som muligt med både klubstævner og LDM.
Opfordring til at LDM hurtigt kommer i kalenderen. Synes at udvalget skal fastsætte datoerne
Generelt opbakning fra de fremmødte til, at udvalget fastsætter datoerne for LDM, og melder dem
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ud hurtigst muligt. Herefter kan klubberne melde ind på, hvilket LDM de ønsker at holde.

d. ii. tilskud – skal ordningen justeres – f.eks. 1. plads får 200kr, 2. plads får 100kr – præmier til stævne
er ens for alle og må kun være 1 fl. Rødvin pr. mand?
Benn: skal udvalget opsætte retningslinjer for præmier ?
EV: Ved single er var der ganske få deltagere, og så endda 2 der udebliver uden afbud. Det kan være
svært at få til at løbe rundt.
TS: kan man ikke beslutte at hvis man udebliver uden afbud så koster det noget.
Susanne Hansen (SH): Hvis man udebliver uden at melde afbud, så koster bør det koste.
Generel opbakning til, at der opkræves et gebyr, hvis man udebliver fra et DGI stævne uden at
melde afbud – i lighed med det, der allerede er gældende ved indestævnerne.
Der var generel opbakning til, at udvalget kan fastsætte rammer for vinpræmier, så det er ensartet
ved alle LDM-stævner
JP: Tilskud til LM. Mener at der burde være plads til at give tilskud til andenpladsen, uden at det tages fra 1. pladsen. Men det afhænger jo af, hvordan ser økonomien ser ud.
Undrer sig over, om det – efter at petanque er lang under fælles petanque landsledelse - ikke samme regler for alle. Nogle regioner dækker hele tilmeldingsgebyret.
KB: opfordring til at Benn på formandsmødet hører, hvordan andre regioner håndterer finansiering
af tilskud til LM.
TS: kan man ikke øremærke et fast beløb i budgettet som tilskud til LM
Poul Erik Hansen (PH): vi bliver færre hold i Limfjordsturneringen hvert år. Det betyder, at indtægterne bliver mindre.
Jytte Kling Nielsen (JKN): Man kan måske vende spørgsmålet lidt om. Hvorfor skal vi betale så meget
til DGI for stævner, som vi kvalificeret os til? Kan det gøres billigere.
CE: LM er generelt inden for alle sportsgrene er for nedadgående. Hører det samme om priserne fra
andre sportsgrene.
e. Limfjordsturnering – puljestørrelse, aldersgrænse
Benn: enkelte klubber kunne godt tænke sig større puljer en 6-holds puljer. Men det har generelt
fungeret godt med 6-holdspuljer.
Aldersgrænse, det har stået ved tilmeldingen, men bør måske fjernes.
PH: Med store puljer bliver der flere kampe. Det kan det være svært at finde andre spilledatoer.
EV: Synes man skal tilstræbe puljestørrelse med 6 hold. Men hvis det ikke går op i alle rækker, kan
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man også lave mindre puljer, hvor man spiller 3 gange mod hinanden.
Sonja Pedersen (SP). Synes at der er for lang kørsel for nogle puljer.
JP: har været med til at danne puljer. Det er meget svært at få til at gå op, hvis man ikke skal spille
mod egen klub eller mod de samme hold hvert år.
Der bruges rigtig med tid på at lave puljer med mindst mulig kørselsafstand.
EV: hører, at man går mod en mere pyramideformet struktur i turneringen. Det vil betyde at for Arækken bliver kørslen længere.
Henrik Bilde (HB). Det bliver ikke pyramideformet struktur. Vi går efter at B og C rækken skal vær
nogenlunde lige store – i dag er C-rækken mindst.
Svend Erik Poulsen (SEP): Opfordring til Sonja om at hun skulle prøve at deltage ved puljedannelsen,
og opleve hvor svært det er.
TS: Kan vi slå B og C sammen, så skal der måske ikke køres så langt
HB: det vil give flere skæve kampe. Opdeling i 3 rækker er sket for at give mere lige kampe.
KB: Kan man skelne til amerikansk fodbold, hvor man laver lokale puljer med de samme hold hvert
år – og kun et enkelt hold, der roterer?
Generelt tilslutning til, at der fortsættes med at puljerne som udgangspunkt består af 6 hold.
Aldersgrænse: tilslutning af aldersgrænse fjernes fra tilmeldingssiden. Petanque er for alle aldre.
f.

Petanquebudget 2019
Benn fortalte kort om budgettet for 2019.
Budgettet kommer til at ligne det fra sidste år, Justere måske tilskud til LM – afhængig af hvad regnskabet tillader.
Vi sætte måske lidt penge at til at udbyde kurser i regler og taktik
SEP: har efter anmodning fra Hjallerup afholdt et kursus for dem.
TS: bliver vi stadig målt på den aktivitet som vi har – og får vi tilskud ud fra det ?
Benn: Nej - aktiviteten skal hvile i sig selv, men vi kan søge om penge, hvis vi har ideer til et projekt,
som vi gerne vil gennemføre, hvis der er midler til det på landsplan.

g. Skole og kurser
Benn. Der bliver næppe udbudt skole – der har ikke været den store interesse for det.
Det bliver nok primært kurser, der bliver udbudt.
MP: Opfordring til, man holder kursus, der indeholder taktik. F.eks. kombination af teknik og taktik.
JP: Synes at udvalget skal forsøge at udbyde det – og se, om der kan skaffes tilslutning.
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SEP: måske med navn på en god instruktør, vil det kunne tiltrække nogen.
h. Ønsker fra klubberne
JP: Opfordring til, at vi gøre mere reklame for at få gang i flere petanquespillere.
Det kunne f.eks. være aktiviteter inde i byen på stier og des lige – en petanquedag afholdt i DGI
Nordjyllands regi.
JP: Ønsker bedre information fra petanqueudvalget – eksempel udmelding om tilskudsregner ved
LM
SEP: Brovst vil gerne stå for triplen i 2019.
5. Valg
Helle Bilde trækker sig fra petanqueudvalget, de 3 resterende bliver.
Jytte Kling Nielsen fra Dall valgt ind i udvalget.
TS. Undrer sig over at der ikke er nogen fra de store klubber, der stiller op.
Der er stadig plads til flere, så hvis andre skulle have lyst til at gå ind i udvalgsarbejdet, må de gerne kontakte Benn.
6. Ressource- & kontaktpersoner
EV: hvem står på listen over ressource personer.
MP: Mangler information fra udvalget til ressourcepersoner. Ifølge forretningsorden skal dagsorden og
referat fra udvalgsmøderne sendes til ressourcepersoner, men dette er ikke sket det sidste år.
CE – meddelte, at Leif Fuglsang ønsker at stoppe som ressourceperson efter lang og tro tjeneste.
Forslag om at oversigt over ressourcepersoner lægges på petanque-nord.dk hjemmesiden.
MP gjorde opmærksom på, at det i så fald bliver uden telefonnumre og mailadresser, da vi ikke må offentliggøre disse oplysninger.
Opfordring til, at hvis man har lyst til at give en hånd med til afgrænsede opgaver, er man altid velkommen til at kontakte udvalget.

7. Landsarbejde i DGI petanque
Der er valg og formandsmøde den 27. oktober.
Benn: vi havde Frederik med i landsudvalget. Der er pt. 4 medlemmer af udvalget.
Vigtigt at vi får en 5 person ind i landsudvalget.
Opfordring til at man melder sig til Benn, hvis man har lyst til at være med i Landsudvalget.
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Benn. Tager forslag formandsmødet om at man anvender cup 2000 programmet ved LM for 4mandshold og 6-mandshold. MP lovede at formulere et skriftlig forslag.
Benn vil også på formandsmødet opfordre til, at man i højere grad bruge lokale kræfter ved LM

8. Hvordan får vi flere medlemmer?
Mange kom med gode input til, hvordan man kan skaffe flere medlemmer.
Anne Grethe Søborg: I Arentsminde har vi fordelt sedler i postkasserne. Det gav 5 nye medlemmer.
I Arentsminde er der 3 måneders gratis prøvetid
Lone Uhrenholt: måske åbent hus arrangementer.
JP: vi har i Gistrup haft en torvedag. Her har vi i nogle år haft petanque på programmet. Selv om ingen
kom og prøvede det på dagen, gav det alligevel nye medlemmer, fordi de så os.
SH: arbejder på, at der ved Open by Night i Hjørring skal være petanquebane inde midt i byen.
HB: Det er vigtigt at vi kommer ud og er synlige i andre sammenhænge end kun på banerne
JKN: kan man prøve med kontakter til skolerne.
MP: Kan man lave en Nordjysk petanque dag, hvor man samme dag holder åbne stævner midt i flere byer.
9. Klubrunde – Sker der noget I gerne vil berette fra jeres klub
Farsø: Bodil ønskede at stoppe som formand efter mange år – er erstattet af Sonja.

10. Eventuelt
CE: Er stoppet ved DGI, fordi han skal være halinspektør.
Har lavet en aftale med DGI om at han fortsætter med petanque.
Opfordring til, at alle medlemmer tilmelder sig maillister, så man selv får den udsendte information direkte.
Det er kun tilladt at sende mail ud til folk, der aktivt har tilmeldt sig maillisten. Henvend jer til Christian, hvis i
har problemer med at modtage mail.
Tak til Helle for indsatsen i petanqueudvalget.
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