Ledøje Petanque Club
Bestyrelses referat nr. 98
Dato: 22 april 2008
Fremmødte : Svend Lodahl, Dan Auerbach, Lotte Clemmensen, Ejner Jørgensen ,
Nini Kabell og Susanne Kjeldsen
Fraværende : Erik Frimand
Referent : Susanne Kjeldsen
Godkendelse af sidste referat
 Referat fra 5 februar blev gennemgået og godkendt

Udestående
 Dan A laver en konkret ansøgning til kommunen angående vores manglende
opmagasinering og vores ønske om at få en overdækket terrasse, som afleveres
til LSI til næste år.0 Aktion Dan
 Vi vil gerne have flis til volden. Aktion Henrik W IGEN IGEN

Siden Sidst
 Flaghejsning/sæsonstart ca 20 var mødt op og det var en hyggelig dag
 Brutto trup dag. Vi fik meget ros for baner og bespisningen. Deltagerne ville
gerne have haft besked på der kunne købes mad.

Økonomi/Kontigent/Licenser
 Intet nyt

1. spiller runde i divisionen d. 26-04-2008
 9 spillere tager af sted, har været svært at stille hold.

Ledøje dag d. 27-04-2008
 Klubben ser stadig positivt på en Ledøje dag næste år, men vil ikke stå for
arrangementet som det er blevet i år.

Doubelmesterskab d.25-05-2008
 Indbydelser er på vej på mailen og hjemmesiden
 Karna og Lotte styre køkkenet
 Spillerudvalget står for arrangementet

Venskabskamp mod Nøddebohave d. 01-06-2008
 Ejner minder Jens-Jørgen om datoen og at han skal indkalde i god tid

Sponsorstævne d. 07-06-2008
 Lars og Benny styre indbydelser/ køkken/gaver og dagens forløb.

Ledøje Open d. 15-6-2008





Indbydelser skal sendes ud til alle klubber. Aktion Dan og Henrik
Spiller ledelse : Henrik Wolfhagen
Køkkenet er bemandet med Hanne, Ulla, Karna, Lotte og Nini
Indsamling af sponsorgaver: Data/Dades Susanne
Brugsen
Susanne
Benny Johansen Susanne
Ledøje isolering Nini
Frank Johansen Nini
Finn Pedersen Nini
Den nye Økologiske foretning Ejner
Stutteri Brydegaard Ejner
Gammelgaard Ejner

Medlems aften
 Actor kapitalforvaltning vil gerne holde en aften hvor de fortæller om
kapitalforsikring. De yder et beløb pr. pers. Der kommer og vi servere
gratis vin.
 Når et hvis antal klubber i DPF har holdt sådan en aften, får DPF 50.000
kr
 Datoen sættes senere

Nyt fra spillerudvalget
 De forskellige hold er begyndt at spille og det går godt

Forslag fra Rene Madelung
 Lyder som et godt forlag, 0men er for sent for i år, derfor gives
forslaget videre til den nye bestyrelse så de kan arbejde videre med
emnet.
Diverse og hvad jeg ellers har glemt
 Der tjekkes lige op om datoen på forsamlingshus stævnet. Aktion
Svend
 I divisions spillet har vi hjemmebane d. 14-06-2008. Nini og Lotte
tager fat i køkkenpigerne

Næste møde d.28 maj kl.19
Lotte står for det kulinariske indslag. Husk at melde afbud til den der laver mad

Husk vores hjemmeside www.ledoejepc.dk

