Den 23. oktober 2020

Referat af FSKBH Petanque – Årsmøde 2020
afholdt torsdag den 22. oktober 2020 kl. 19.00 i Rødovre Bowlinghals mødelokale
Fremmødte: I alt 13 deltagere, hvoraf 11 var stemmeberettigede (2 fra Renholdet, 2 fra
Radiometer, 2 fra RKS, 1 fra Pet Balls og 4 udvalgsmedlemmer). Fra FSKBH deltog formand
Jeanette Thornberg og bestyrelsesmedlem John V. Petersen.
1. Valg af dirigent
Formand Jes Pedersen bød velkommen og takkede for fremmødet. Foreslog Ib Højby
Nielsen, RKS som dirigent. Ib blev valgt enstemmigt. Han takkede for valget og
konstaterede, at årsmødet er lovligt indvarslet.
2. Valg af referent og stemmetæller
Som referent blev Asger Gaard, Pet Balls valgt. Ikke behov for stemmetællere.
3. Afdelingens beretning
Formand Jes Pedersen aflagde udvalgets beretning:
Indledning
Udvalget byder velkommen til årsmøde i Petanqueafdelingen i Firmaidræt Storkøbenhavn.
Igen i år har der været stor aktivitet med afholdelse af fastelavnsstævne, holdturnering og
mesterskaber i tripler og doubler.
FSKBH
har indført et nyt system til opkrævning af deltagergebyr, når der skal spilles stævner. Det
blev afprøvet første gang til triplemesterskaberne. Det fik ikke den store ros fra klubberne.
Der var for mange felter der skulle udfyldes med oplysninger som ikke skulle bruges. Det
blev bedre til doublemesterskaberne. Det nye opkrævningssystem giver lidt ekstra arbejde
til de klubber hvor det ikke er den som tilmelder der skal betale for deltagelse, fordi
opkrævningen skal betales ved tilmelding. Har i dag talt med formand Jeanette Thornberg
om muligheden for at få dette ændret.
Holdturneringen 2020
Det lykkedes os i 4. forsøg at få startet en amputeret holdturnering på benene, med en
start mandag den 8. juni to måneder forsinket.
Tilslutning til holdturneringen i år var i alt 24 hold – fordelt med 16 3-mandshold og 8 hold i
6-mandsrækken.
Antal hold som har deltaget de sidste 9 år.
ÅR/HOLD
3-mandshold

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

16

15

15

16

16

16

16

15

16
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6-mandshold
I ALT

8

10

11

10

10

10

9

10

9

24

25

26

26

26

26

25

25

25

I 3-mandsrækken blev dette til 8 hold i 1. division og 8 hold i 2. division. Alle kampene blev
kampene afviklet som enkeltkampe, i alt 7 kampe pr. hold i 1. division og 7 kampe pr. hold i
2. division.
6-mandsrækken med 8 hold blev som sidste år afviklet som enkeltkampe, hvor alle mødte
hinanden, i alt 7 kampe pr. hold.
Holdturneringen forløb godt med masser af gode og spændende kampe Klubberne har
været gode til at finde alternative datoer, til flytning af kampe.
I 6-mandsrækken fordelte de 3 bedste hold sig med
1. pladsen

Radiometer

2. pladsen

SAS

3. pladsen

Pet Balls

I 3-mandsrækken 1. division fordelte de 3 bedste hold sig med
1. pladsen

SAS 1

2. pladsen

Renholdet 1

3. pladsen

Nordea 1

I 3-mandsrækken 2. division fordelte de 3 bedste hold sig med
1. pladsen

DRI

2. pladsen

Renholdet 3

3. pladsen

Radiometer 2

Hvordan op- og nedrykninger vil fordele sig i 2021, er afhængig af næste års tilmeldinger til
holdturneringen.
Den sidste spilledag var den 14. september. Kampene blev afviklet på banerne på
Jyllingevej 128, og på parkeringspladsen i Espelunden i Rødovre.
Efter kampene var der sædvanen tro fælles spisning og uddeling af pokaler. Dette foregik i
år i Rødovrehallens Sportscafe Til denne ”3. halvleg” var der 71 der deltog og udvalget
glæder sig over opbakningen til fælleshygge og pokaloverrækkelse på trods af Covid-19.
Det var 6. år i træk, at Radiometer vandt 6-mands rækken.
I 3-mandsrækken vandt SAS 1 den udsatte pokal for tredje år i træk.
Mesterskaber for tripler og doubler
Mesterskaberne afvikles efter det schweiziske stigesystem.
Triple mesterskaberne skulle have været afviklet mandag den 25. maj, men blev flyttet til
lørdag den 29. august på grund af Covid-19. Om morgenen tordnede det voldsomt, og
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regnen styrtede ned, men i løbet af formiddagen klarede det heldigvis op, og temperaturen
steg fra 14 til 20 grader. Vejret var derfor nærmest perfekt til petanque, da vi skulle spille
den første runde kl. 11.00, og det gode vejr holdt resten af dagen. Der var tilmeldt 18 hold
fordelt på 9 klubber. Der blev spillet 4 runder, og vinderne blev:
1. pladsen

Jørgen Grandjean

Arne Erichson

Tonny Dam

Nordea

2. pladsen

Doris Berg

Verny Falkeborg

Arno Dyrberg

SAS

3. pladsen

Anne-Lise Larsen

Birgit Langwagen

Kirsten Karlsen

RKS

Antal hold og klubber som har deltaget de sidste 9 år.
ÅR
Hold
Klubber

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

18

17

20

23

24

23

27

18

21

9

9

13

11

11

9

11

9

11

Lørdag den 10. oktober afvikledes mesterskaberne for doubler. Der deltog 24 hold fordelt
på 10 klubber, men det midlertidige forsamlingsforbud på maks. 50 personer betød, at vi
var nødt til at sige nej til 8 hold, der gerne ville have deltaget. Trods en kedelig vejrudsigt,
der havde varslet regnbyger i løbet af dagen, var vejrguderne med os. Vi slap med lidt
regndråber, der ikke generede spillet. Der blev spillet 5 runder efter det schweiziske
stigesystem, hvor et hold vandt alle 5 kampe, og 4 hold vandt 4 ud af 5 kampe. Årets
præmietagere blev:
1. pladsen

Arno Dyrberg

Rolf Gratved

SAS

2. pladsen

Kirsten Karlsen

Birgit Langwagen

RKS

3. pladsen

Lene Larsen

Egon Larsson

Renholdet/Topdanmark

Antal hold og klubber som har deltaget de sidste 9 år.
ÅR

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Hold

24

21

21

22

24

24

33

22

20

Klubber

10

9

5

7

10

9

9

8

9

Ved begge mesterskaber har der været god tilslutning fra klubberne, og der skal fra
udvalget lyde en stor tak til klubberne for denne opbakning til mesterskaberne.
Stævner 2020
Fastelavnsstævnet blev i år afviklet lørdag den 22. februar med 34 tilmeldte fra 7 klubber.
Jeg ved ikke, om det var vejret, der bevirkede, at vi var 10 deltagere mindre i år end sidste
år, men de 10 slap for at blive meget våde, da det regnede under det meste af stævnet. De
er godt Petanque kuglerne vejer lidt, for ellers var de blæst af banen.
Stævnet blev afviklet i 3 runder med skiftende makkere. Da vi var 34 spillere, afviklede vi
stævnet med triplekampe over 3 runder. Ind imellem runderne blev der også tid til lidt
medbragt frokost, som blev indtaget i klubhuset. Vi valgte i år at ”slå katten af tønden”
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efter vi var færdige med spillet. Det nåede lige at blive tørvejr, inden vi startede I år havde
vi to tønder, en til pigerne og en til drengene. Vindere blev:
Kattekonge

Sisser Rasmussen

Renholdet

Kattekonge

Leif Larsen

Renholdet

Kattedronning

Lilian Sørensen

SAS

Kattedronning

Jesper Rye

SAS

Der blev uddelt tre præmier ved stævnet:
1. pladsen

Asger Gaard

Pet Balls

2. pladsen

Birthe Bech

Renholdet

2. pladsen

Ib Højby Nielsen

RKS

Julestævne i Stalden i Hvidovre
Stævnet er aflyst på grund af Covid-19.
Vi vil bestræbe os på at få det afviklet i 2021.
Andre stævner 2020
RKS har valgt at aflyse deres stævne i år på grund af Covid-19.
Firmaidræt Open
I år var mesterskaberne i Firmaidræt Open henlagt til Aarhus fra den 24. maj til den 26.
maj. Det blev aflyst.
Banerne i Valby
Så sker det endelig. Gennem flere år har vi bedt om at få banerne i Valby renoveret.
Københavns Kommune har bevilget ca. kr. 40.000,00 til at få skiftet de rådne planker ud
rundt om banen. Vi kan kun håbe på at de har fået udført arbejdet inden den nye sæson
starter op.
Hjemmesiden
Klubberne er flinke til at lægge resultaterne ind indenfor et par dage efter kampene er
spillet. Med hensyn til flytning af kampe har der været ca. 8 i denne amputerede sæson. Vi
regner med I benytter hjemmesiden flittigt igennem hele sæsonen.
Afslutning
Udvalget har indtil dags dato haft 5 udvalgsmøder. Udvalget håber med denne beretning,
at klubberne har fået indsigt i, hvad der rør sig i afdelingen.
Allan Wigh, Radiometer spurgte om årsagen til, at to hold ikke var tilmeldt 6-mandsrækken
i år. Jes svarede, at Londero ikke ønskede at deltage i år, og at Frederiksholm/Dynamo
oprindelig var tilmeldt, men meldte fra pga. coronaen.
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Bjarne Olsen, Pet Balls var tilfreds med, at halvdelen af kampene på sidste spilledag blev
spillet på banerne i Espelunden, som var et meget bedre sted end de ekstra baner, som
tidligere er blevet brugt i Valby.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere spørgsmål/kommentarer til beretningen,
hvorefter den enstemmigt blev godkendt.
4. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
5. Orientering om regnskab og budget
Jes orienterede kort om regnskab 2019, der udviste et lille overskud på 612 kr. Regnskabet
blev godkendt på repræsentantskabsmødet den 8. oktober 2020. Jes gennemgik kort
budget 2020.
6. Valg af udvalgsmedlemmer
1. Valg af udvalgsmedlemmer

a. Ny formand for 1 år. Birthe Bech, Renholdet, villig til valg.
b. Nyt bestyrelsesmedlem for 1 år. Jes Pedersen, Nordea, villig til valg.
c. Bestyrelsesmedlem for 2 år. Jens Peter Olsen, Renholdet, villig til valg
d. Bestyrelsesmedlem for 2 år. Gitte Agerlin, RIF, villig til valg
Alle blev valgt med akklamation.
7. Afslutning
Kurt Madsen, Renholdet stillede spørgsmål til slutstillingen ved doublemesterskabet for nr.
2-5, der alle havde vundet 4 kampe. Flere svarede, at slutstillingen er korrekt, idet placering
ved pointlighed sker på grundlag holdenes scoreforskel. Ved samme scoreforskel afgøres
placering efter højeste egenscore.
Allan Wigh, Radiometer spurgte om Radiometer kan få mulighed at spille 6-mandskampe
på egen bane, når idrætscentret bliver åbnet igen, selv om Radiometer kun råder over 2
baner. Jes svarede, at bestyrelsen vil drøfte Radiometers ønske på næste møde. Jette
Steenberg, RKS bemærkede, at RKS gerne spiller kampe hos Radiometer.
Jeanette Thornberg takkede for invitationen til årsmødet. Oplyste at mange FSKBHaktiviteter pga. corona har haft og fortsat har store udfordringer med aktivitetsdeltagelsen.
Glædede sig over, at Petanque kun var ramt i perioden i foråret, hvor alle aktiviteter var
lukket ned.
Jes oplyste, at han pga. sygdom havde set sig nødsaget til efter 5 år som formand at forlade
posten, men så frem til et år som menigt bestyrelsesmedlem, hvor han kan støtte den nye
formand og resten af bestyrelsen.
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Dirigenten takkede for god ro og orden, og fik derefter overrakt en vingave som tak for
indsatsen.
Ref.: Asger Gaard

Referatet godkendt den 24.10.2020
Ib Højby NIelsen
Dirigent
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