
SPORTSKOMMISSIOUN 

 

Sëtzungsbericht vum 29. Mäerz 2021 

2/2021 

 

Present: Manou, Marcel, Patrick, Nicole, Joske, Joé 

Ofgemellt: Miguel 

 

1. Usproch vun der Präsidentin 

D’Nicole begréisst all d’Memberen déi present sinn. 

 

2. Unhuele vum Bericht 

De Sëtzungsbericht vum 1. Mäerz 2021 gëtt net ugeholl. 

De Joske wëll datt de leschte Bericht an verschiddenen Punkten ëmgeännert gëtt. 

Zwou Saachen ginn erausgeholl. 

An Zukunft soll/gëtt d’Preparatioun vum Sëtzungsbericht un all d’Memberen geschéckt. Soll een eng 

Reflektioun zum Bericht hunn, kann daat dem Sekretär, sou séier wéi méiglech matgedeelt ginn. 

Wann net, gëtt dee Bericht wéi virgesinn un de Jeff Scheidweiler resp. Tanja Asselborn per Mail 

geschéckt.  

An dësem Sënn gëtt de Sëtzungsbericht vum 1. Mäerz 2021 ëmgeännert. D’Rektifikatioun gëtt un déi 

zwou uewengenannte Persounen geschéckt. 

 

3. Néie Centre Sportif - Visite des lieux 

D’Kommissioun bedauert et, datt de Moment keng Visite des lieux fir d’Sportskommissioun 

virgesinn ass. Am Punkt 5 (b, c) vun der Äntwert vum Schäfferot steet, engersäits datt wéi gesot keng 

Visite des lieux virgesinn ass an anerersäits datt mir eis Gedanke solle maachen iwwert den Accès fir 

di spéider Sportshal.  

An dësem Sënn proposéiert de Joske, datt de Mannes Marc (virausgesat datt hien Zäit huet), eis di 

nächst Versammlung op de leschte Stand vun den Aarbechte setzt, mat enger eventueller 

Presentatioun vun der Opdeelung vun der Hal, datt mir, de gefroten Avis vum Schäfferot och 

beschtméiglech kennen preparéieren/presentéieren.  

 

4. Realisatioun vum Terrain de Pétanque 

Mir huelen d’Äntwert 6 a, b, c vum Schäfferot vum 28. 03.2021 zur Kenntnis.  

 



5. Nei Memberen fir eis Kommissioun - Rekrutement - Suivi 

D’Sportskommissioun begréisst d’Lancement vum Appel à candidatures fir eis Kommissioun 

opzestocken/ze vergréisseren (3 Memberen) wéi mir dat an de Sëtzungsberichter vum 20/07/20 an 

01/03/21 gefrot haten.  

 

6. Reglement Sportleréierung 

D’Kommissioun ass sech eens datt mir an der nächster Sëtzungsversammlung mat der Preparatioun 

vun de neien respektiv modifizéierten Konditiounen fir Sportleréierung befaassen. Dëse kritt de 

Schäfferot an noer Zukunft virgeluegt/presentéiert. 

 

7. Verschiddenes 

D’Kommissioun huet sech verschidde Gedanke gemaach wat eis verschidde Projeten uginn 

(Bikeparc, Parc Bëschdref, Pétanque Terrain). Ass et eventuell méi sënnvoll datt de Schäfferot an 

Zukunft un d’Sportskommissioun eruntrëtt, wann si een Avis/Rot vun eis brauchen/wëllen. Et ass 

immens schwéier Projet’en ze preparéieren resp virzedroen wann ee weder d’Lag nach d’Gréisst oder 

Budget kennt. An dësem Sënn wiere mir frou, wann mir d’nächst Zäit eppes konkretes 

duerfen/kënnen virdroen.  

 

8. Datum vun der nächster Versammlung 

3. Mee 2021 um 20.00 Auer zu Tënten am Veräinssall 

 

mat sportleche Gréiss 

Heinz Joé 

Sekretär vun der Sportskommissioun 


