Ledøje Petanque Club
Bestyrelses referat nr. 133
Dato: onsdag 12. november 2014
Fremmødte: Rene Madelung, Eva Dam, Benny Johansen, Svend Lodahl, Birgit Thygesen,
Paul Erik Styrk, Lars Friis, Finn Petersen, Jack Pedersen og Pernille Brauer.
Afbud: Dan Auerbach
Referent: Pernille Brauer.
1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde:
Godkendt.
2. Le Président forventninger til 2015.
 LPC stiller med samme antal hold som tidligere.
 Afholdelse af strategiseminar.
 Ny måde at afholde mesterskaber på.
 Klubtur/socialtur.
 Turnering for DGI-holdene imellem 
 Hjælp og opbagning, hvor det behøves.
3. Andespil/Julefrokost d. 22/11-2014
Jack står for afvikling af andespil, og Pernille/Benny får udsendt indbydelse. Paul-Erik står for
køkkenet og indkøb til julefrokost. Birgit køber ænder.
4. Strategiseminar.
Seminatiet afholdes lørdag d. 24/01-2015, kl. 10:00 – 13:00 – Jack og Nang står for køkkenet.
5. Champagnespil 01/01-2015, kl. 14:00.
Benny kører spillet, og sender invitationer ud. Birgit køber champagne og rom, så der kan
laves te til at holde varme på 
6. Fastlæggelse af bestyrelsesmøder.
Der kan være svært at planlægge langt frem, før aktivitetskalenderen er fastlagt, så vi afventer
til efter strategiseminartiet.
7. DPF repræsentantskabsmøde.
Jack, Rene og Lars deltager, og bestyrelsen lader det være op til de deltagende, hvordan de
stemmer.
8. Økonomi.
Der er pt. kr. 24.950,- på kontoen  Lars & evt. Henrik prøver at tage en snak med Poul
Lindstrøm om aftalebetingelserne for leje af banearealet. Der skal betales kontingent senest d.
31/12-2014 – René sender opkrævninger ud.
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9. Eventuelt.
Der er flere af holdene, der godt kunne bruge flere spillere – Vi tænker over, og arbejder på,
en løsning.
Benny undersøger muligheden for at spille Krolf på et af de førstkommende møder.
Det er stadig muligt af få en ud, der kan hjælpe med at få spilgejsten op i klubben – Jack/Rene
arbejder videre med projektet.
Vi takker for kaffen, og går til osten 

Næste gang vi mødes er til Strategiseminar
Lørdag 24/01-2014, kl. 10:00
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