Tølløse Petanque Klub
30-10-2018.
Årsberetning for 2017/2018
1.
På bestyrelsens vegne berettes som følger:
Siden sidste generalforsamling den 24. oktober 2017 har foreningen haft et godt petanque år med en pæn
stigning i antal spillere på banerne og et stabilt medlemstal på 44 personer. Efteråret 2017 var
lunt/regnfuldt og stort set uden sne. Vinteren 2018 var også varmere end normalt med kun få dage med
sne og frost. Sommeren blev så varm og solrig som aldrig før i de år DMI – det er siden 1874 - har målt
Danmarks klima.
Klubbens Webmaster flyttede til Gesten ved Kolding sidst i maj, men han passer heldigvis stadig vores
hjemmeside, som i den forbindelse o. a. fik ændret lidt på adressen fra www.tollose.dk/petanque til
www.tollose.dk/tpk noget ikke alle medlemmer registrerede før efter nogen tid.
Samarbejdet med tennisklubben fungerer godt, d.v.s. brugen af klubbens lokaler og toilet har ikke givet
problemer. Vi fik også installeret et nyt toilet i klubhuset og shinet rummet op, så nu er det bare om at få
instrueret alle brugere i at bruge toilettet korrekt, da det kun er et nødtoilet til urin. Større sager henvises
til toilettet i tennis klubbens klubhus. Bestyrelsen har brugt nogen tid på at implementere ”GDPR” den nye
EU-forordning vedr. beskyttelse af persondata m.v. Bestyrelsen har udarbejdet dokumenter for intern og
ekstern persondatabeskyttelse i foreningens regi. Bestyrelsen vil prøve at leve op til kravene, både over for
medlemmerne og Datatilsynet. Hvad der i øvrigt er sket i årets løb, vil jeg nu fortælle om i kronologisk
rækkefølge med enkelte øvrige bemærkninger sidst i beretningen.
Oktober 2017:
5/10 presenningerne blev lagt på det udendørs bord /bænkesæt. 10/10 afbrød vi strømmen til vores
guldæg ”køleskabet”. 24/10 generalforsamling med 31 deltagere. Det blev i øvrigt konstateret, at der ikke
var interesse for at oprette et C-hold 2018 i DGI regi. Stormen Ingolf natten mellem 28. og 29. oktober gav
en mængde blade på banerne, hvor 9 spiller måtte rydde 2 baner i det blæsende vejr, men alligevel fik et
par fornøjelige timer ud af det.
November 2017:
23/11 var vejret meget varmt efter årstiden 10 – 13 grader, så 17 spillere var mødt frem, hvilket var rekord
for november. I øvrigt faldt der ingen sne i november, men rigeligt med regn.
December 2017:
1/12 foreningens medlemstal indberettet til det centrale foreningsregister. 3/12 julefrokost med 25
deltagere. 10 prs. spillede petanque før frokosten , som blev afholdt i tennis klubbens klubhus. 12/12
vinterens første sne 6 – 8 cm, 6 spillere ryddede 1 bane. Resten af december var mild uden sne på
spilledagene, hvor der i jule og nytårsperioden var mellem 6 – 10 spillere på banerne på spilledagene.
Januar 2018:
Første spilledag den 2. januar var der 14 spillere på banerne. Det blev fejret med at drikke en stor del af de
rester af spiritus, som vi havde i køleskabet. Vejret var flot – ingen vind, solskin og 7 – 8 graders varme. 8/1
kopiaftale med Holbæk Kommune fornyet for 1 år. Hele januar måned var utrolig mild med varmerekord
ved Sønderborg siden DMI målingerne startede i 1874 – ingen sne og kun lidt nattefrost. Det gode vejr
kunne også registreres på fremmødet på banerne med 152 spillere mod 103 spillere i januar 2017.
Februar 2018:
Det milde vejr fortsatte til slutning af februar, hvor det satte ind med ret streng frost og 5 – 10 cm sne.
Marts 2018:
Marts var generelt en kold måned med sne i flere omgange. 10/3 henvendelse fra DGI om demens idræt

2.
Tilbagemelding fra TPK, at vi ikke har resurser til at påtage os opgaven.14/3 blev medlemsinfo/sæson start
udsendt til medlemmerne. 25/3 afholdt DGI aktivitetsmøde og generalforsamling i Petanque Midt – og
Vestsjælland i Himmelev. Deltagerne spillede først petanque efterfulgt af middag og generalforsamling. Fra
TPK deltog Bent, Anette og Sv. Aage.
April 2018:
2/4 indsendte TPK oplysninger om foreningen til Holbæk Kommune – noget vi skal gøre 1’ gang om året.
4/4 blev presenningerne fjernet på det udendørs bord/bænke sæt. 8/4 endelig lidt forår med + 18 grader
og 16 spillere på banerne. 9/4 sæsonstart +16 grader og 19 spillere på banerne. D.19. og 20. oplevede vi 2
sommerdage med +25 grader. 21/4 eternit tagplader fra hallens tag smidt ned og knust foran klubhuset.
Det skete anmeldt til Gorm (bestyrer) og Lasse (formand) for hallen. 24/4 - så er der kolde drikke igen –
tændt for strømmen til køleskabet.
Maj 2018:
Størstedelen af maj var det varmt og solrigt og f.eks. mandag den 7. maj var der 25 spillere på banerne.
17/5 sæsonens første vinspil i 20 graders varme med 19 deltagere. I slutningen af maj i kontakt med
GOOGLE om at slette vores gamle hjemmeside adresse, fordi for mange personoplysninger lå her – det er
grunden til, at vi skiftede hjemmesideadresse til www.tollose.dk/tpk
28/5 Sv. Aage deltager i et kommunalt kursus vedr. EU’s nye data – forordning, som skal implementeres i
alle foreninger og virksomheder private og offentlige. 31/5 oplysninger om TPK’s persondatapolitik mailet
til medlemmerne + opslag i klubhuset. 31/5 ”Intern skrivelse for behandling af personoplysninger
udarbejdet til brug for Datatilsynet”.
Juni 2018:
Først i juni fik vi installeret et nyt tørkloset samt ny belysning i toiletrummet. 14/6 afvikledes 2’ vinspil
denne gang med 17 deltagere. Medio juni fik vi repareret tagrenden, som en lift havde beskadiget under
reparation af hallens tag. Juni var særdeles regnfattig med kun 12mm regn.
Juli 2018:
7/7 sommerfest med 32 deltagere, traktement og 45 sponsorgaver til lotteriet. I forbindelse med
sommerfesten indkøbte TPK 2 sammenklappelige borde. 12/7 3’ vinspil denne gang med 21 deltagere –
ændring - nu får 1’ pladsen 2 fl. vin. 22/7 havde en ukendt person monteret kuglehylder på flere af
tilskuerbænkene. 23/7 kuglehylder monteret på resterende bænke. Konstruktion/montering/donation ved
Knud Rasmussen. I den forbindelse vil bestyrelsen være taknemlig for, hvis der er andre, som ligger inde
med planer vedr. klubhus og baner – at man lige orientere bestyrelsen inden, man foretager sig noget.
25/7 afviklede Helle en social turnering med en del udefra kommende deltagere – 18 pers. deltog.
August 2018:
8/8 Sv. Aage deltog i et info -møde afholdt af Tølløse Festivalen vedr. den praktiske afvikling af festivalen
og modtog i den forbindelse 5 gratis adgangstegn. 11/8 slutspil Midtsjællands Cup i Kr. Såby. 1. plads til Kr.
Sonnerup – 5. plads til Tølløse. 15/8 Helle afholder en socialturnering nr. 2 med en del spillere ude fra, 22
pers. deltog. 16/8 Sæsonens sidste vinspil blev afviklet i 25 graders varme med 20 deltagere. 18/8 Tølløse
Festivalen – TPK deltager med/bord/stole/opsat petanque bane. Her var der god aktivitet dagen lang.
September 2018
7/9 begge låse til klubhuset renoveret. 10/9 Afslutning for mandagsholdet – petanque og
spisning/smørebrød – 23 medlemmer deltog. 8/9 Bent mailer til Tølløse Hallens administrator og formand
– rykker for regningen på brandforsikringen af klubhuset. 17/9 Foreningsoplysninger om TPK opdateret i
”Aktivt Ældreliv” en organisation, som prøver at aktivere ældre borgere ved forskellige tiltag.
Det var så nogenlunde årets forløb i klubben – nu til lidt øvrige bemærkninger:

3.
Som sædvanlig starter vi med årets gyser ”gennemsnitsalderen for foreningens medlemmer” – her er der
faktisk ingen ændringer, gennemsnittet ligger som sidste år på 71,1 år, Men da vi alle er blevet et år ældre
siden sidste generalforsamling, sørger nye spillere for, at gennemsnitsalderen ikke er steget!
I årets løb har 2532 personer spillet på banerne, en pæn fremgang på 190 pers. fra 2241 i sidste sæson.
I årets løb har den udvidede bestyrelse holdt 4 møder – 2 møder i klubhuset og 2 møder i tennisklubbens
klubhus. Glædeligt er det også, at medlemstallet er steget fra 41 til 44 pers. siden sidst generalforsamling.
Bestyrelsen håber, at de nye medlemmer vil falde godt til i klubben og få nogle gode og fornøjelige timer i
klubhuset og på banerne. Også en tak fra bestyrelsen til jer der stiller op til de 2 turneringer, vi deltager i.
DGI holdet klarede det pænt. M. Cup holdet mindre pænt, men vi lader os ikke gå på af lidt modgang, bare
vi har det sjovt. Bestyrelsen har heller ikke glemt, og påskynder meget, dem af jer, som gør en ekstra
indsats ved forskellige lejligheder, sponsorgaver, borddækning, donationer m.v. Også en tak til alle jer, der
møder frem trods storm, vinterkulde, regn og sne, - så vidt vides - har der ikke været en spilledag i
sæsonen, hvor der ikke har været spillere på banerne.
Sluttelig en tak til bestyrelse og udvalg for godt samarbejde og de hyggelige timer vi har tilbragt sammen
ved bestyrelsesmøderne
Denne beretning kommer til at ligge på hjemmesiden www.tollose.dk/tpk indtil næste generalforsamling
under bjælken ”Generalforsamling”, samt blive ophængt i klubhuset.
P.b.v.
Svend Aage Kejlskov Jørgensen

