Ledøje Petanque Club
Bestyrelses referat nr. 107
Dato: 2. september 2009
Fremmødte: Lars Friis, Rene Madelung, Svend Lodahl, Finn Pedersen, Benny Johansen og
Pernille Brauer.
Afbud: Jesper Poulsen, Ejner Jørgensen.
Referent: Pernille Brauer.
1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde:
Referatet fra sidste møde 3. juli blev godkendt uden kommentarer.
2. Siden sidst:
 Ranglisteturneringen kører stadig – der mangler 2 runder.
 Sponsorstævnet var igen i år en stor succes, alle så ud til at hygge sig og selve
stævnet blev afviklet i god ro og orden. Der skal dog laves en aftale om hvem der
rydder op, dagen efter.
 Ledøje Open var en stor succes med 26 hold – Er det noget vil fortsat vil afholde, da
det er et kæmpe arbejde at få stablet på benene.
 DGI stafetten var der stor tilslutning til med 64 personer – Der blev soldt for ca. 1.100,- i
køkkenet, så det gør vi ikke igen.
 Støttestævnet for forsamlingshuset, var en dejlig dag med stor deltagelse – Det var en
god idé at omdele flyers.
3. Økonomi:
Vi har i øjeblikket et indestående i banken på kr. 53.000,- men renskabet 08/09 er ikke helt
afsluttet, der er nogle der har penge til gode, da de ikke er kommet med bilag… Alle har betalt
kontingent, samt licenser.
4. Rapport fra spillerudvalget:
DGI hold:
 Dream-Team Puljevinder, med blev dog slået ud i 1/4 finalen.
 Bennys hold Puljevinder og er direkte i finalen.
 Ibs hold
Puljevinder, med blev dog slået ud i 1/4 finalen.
Sidste DPF-turnering bliver afholdt 19+20/09, vi fører i øjeblikket med 2 point. Spillerudvalget
har siden sidste møde afviklet single- og skudturnering, der blev vindet af
henholdsvis Birgit Thgesen og Lars Friis.
5. Generalforsamling d. 9. oktober 2009.
Indkaldelsen skal udsendes 4 uger før – Pernille laver et udkast og sender til Lars, der
udsender til medlemmerne.
Følgende er på valg i år:
Benny
Genopstiller
René
Genopstiller
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Ejner
Vi har ikke hørt andet end at Ejner genopstiller.
Jesper, Finn og Svend genopstiller ikke, men kan måske overtales til at tage en tørn til ;-)
Benny tager kontakt til Golfen om de evt. kan levere maden – Maden koster kr. 100,- inkl.
drikkevare til maden. Der skal tilmældes, så vi ved hvor mange der skal bestilles til.
Humørpokalen: Det lader vi være en overraskelse……….
6. Status fra sponsorudvalget.
Der er kommet flere sponsorer til siden sidst – Super
Jesper Axelsen
1 lampe.
Glarmester Munck
1 bane + lampe 6.
MT Højgård kan evt. sponsorer skuret – Benny tager kontakt til Charlotte.
7. Spillerbeklædning.
Pernille har meget svært ved at finde ud af hvad typer tøj der skal købes, da alle har
forskellige ønsker…. Vi arbejder vider.
8. Venskabsstævne med Nøddebohave.
Vi er indstillet på at fortsætte venskabskampene, evt. med blandet hold. Vi afventer udspil fra
Nøddebohave om de vil spille med/mod os.
9. Næste bestyrelsesmøde.
Næste møde er tirsdag 6. oktober kl. 19:00.
10 Bordet rundt.
- Banerne skal vandes for ukrudt.
- Volden ser efterhånden rigtig fin ud, ved Lars´ hjælp.
- Vi har desværre fået afslag på græsslåning omkring banerne, fra komunnen.
11. Lidt at gå hjem på.
Umm…. Der vil ikke være mad næste gang.
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