Ledøje Petanque Club
Bestyrelses referat nr. 99
Dato: 28 maj 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 22 april 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. Aktion Dan
 Vi vil gerne have flis til volden. Aktion Henrik W IGEN IGEN

Siden Sidst
 Ledøje dag en rigtig god dag med mange mennesker. Folk var meget positive
over arrangementet.
 Doublemesterskab der var 8 hold og det var en rigtig god dag med mange
virkelige gode kampe.
 Det går rigtig godt med alle hold i DGI. Divisions holdet er også helt fremme i
toppen.
 Svend har talt med Vagn fra forsamlings huset og datoen for støttestævnet er
skrevet ind i aftale bogen.
Økonomi/Kontingent/Licenser
 Intet nyt
 hvor mange medlemmer vi er. Aktion Dan og Lotte

Ledøje dag d. 27-04-2008 evaluering
 Bestyrelsen er meget frustreret over at man fra bylauget og Forsamlingshuset
side har fastlagt en dato for arrangementet og man så ikke i sidste øjeblik ikke
kan stille op. Birgit T overtog hele arrangementet og der kan ikke siges nok
positivt om dette.
 Folk var meget glade for dagen og syntes at det meget gerne må gentages.
 Vi som klub stiller ikke op engang til uden en garanti for at de der arrangere
kan stille op på dagen og hjælpe på dagen.
 Popcorn maskine og hoppepuden var en stor succes som vi som klub gerne
stiller op med igen
 Klubben har ikke fået nogle medlemmer, men håber at folk har lært petanque
klubben bedre at kende.

Venskabs kamp Nøddebohave d. 01-06-2008 gave
 Président fruen køber en flaske gammel dansk til dagen. Aktion Birgit A

Sponsorstævne og sponsorgaver d. 07-06-08
 Benny og Lars har forhåbentligt styr på dagen ellers må de bede om hjælp.

Ledøje open d. 15-06-08
 Lotte Clemmensen og Ejner Jørgensen vil meget gerne give Henrik en
hjælpende hånd på dagen.
 Vores Président er desværre til barnedåb og kan ikke holde tale, men har en
aftale med formanden for DPF om at han overtager talen.
 Baner skal gøres i stand fredag d. 6/6-2008. Da vi har sponsor stævne, division
spil og Ledøje open. Medlemmer kaldes ind til bane oprydning. Aktion
Susanne

Medlems aften ACTA d. 17-06-2008
 Vi har fået to mulige datoer og har valgt d. 17 juni.
 Vi giver vin og nogle snacks. Dan A kontakter Finn angående vin indkøb +
diverse. Nini vil gerne give Finn en hjælpende hånd.
 Dan A sender en indbydelse ud til medlemmerne.

Nyt fra spillerudvalget
 Alle hold er kommet godt i gang.
 Der er igen ingen repræsentanter fra spillerudvalget til bestyrelses mødet.

Diverse og hvad jeg ellers måtte have glemt
 Intet glemt.
 Næste bestyrelses møde er nummer 100, men da der kun er 4-5 til bestyrelses
medlemmer til mødet udskyder vi en hyggelig aften i bestyrelsen til d.23/9-08
 Svend L taler med Frimand om at bytte mad dag til d. 12/8-2008
 Nini og Svend står for arrangementet for bestyrelsen d.23/9-2008.
 Bestyrelsen mødes d.23/9-2008 kl.18. Man skal huske at melde afbud til Le
President

Næste møde d.12-08-2008 kl.19
Erik Frimand står for det kulinariske indslag. Husk at melde afbud til den der laver
mad

Husk vores hjemmeside www.ledoejepc.dk

