
Ledøje Petanque Club´s  11. Generalforsamling 

 
Referat af generalforsamling i Ledøje Petanque Club d. 4. november 2005 i Ledøje Forsamlingshus 

 

Le Président bød velkommen 

 

1. Valg af dirigent: 

Jens Jørgen Nygaard blev valg som Dirigent. Jens Jørgen takkede for valget med en historisk 

tale- Men var lidt skuffet over det lave fremmøde i en klub med så mange medlemmer.  

 

2. Valg af referent og stemmetællere 

René Madelung blev valgt som referent og stemmetællere blev Benny Johansen og Ulla Friis 

 

3. Le Président´s beretning og evt. beretning fra udvalgene. 

Året startede i bedste stil med at LPC skulle afholde sit 10 års jubilæum og det blev  

traditionen tro afholdt i bedste stil med en turnering som blev styret med hård hånd 

af Benny og som fik som altid de rigtige vindere Poul og Poul-Erik. Om aftenen blev der festet 

igennem med dejlig mad og masser af drikke vare. Endnu en virkelig sjov og hyggelig dag i 

LPC´s historie. 

 

Gennem året har vi i LPC afholdt alle vores traditionelle stævner og det har været hyggelige 

dage og vejret har for det meste været med os.. Der har ikke været den helt store tilslutning til 

stævnerne, det kan skyldes mange ting, men man ser en vis udmatning i klubben og det er synd. 

 

Vi har haft vores store stævne Ledøje Open som er vældigt populært ude blandt de andre 

klubbers medlemmer. Den første tilmelding til turneringen kom ca. 1½ mdr. før 

datoen for stævnet. Det  er en virkeligt hyggelig dag og i år var der fuldstændig booket med 

hold. Der har allerede været forspørgelse på datoen for næste år og det 

er et stævne, vi alle må gøre en indsats for at klubben kan afholde. Det er en lang dag og der er 

mange i gang med forberedelser, men det er noget man lægger mærke til i  

de andre klubber, og så skal der lyde en tak til alle dem der i år var med til at få det hele til at 

klappe. Datoen er der søgt om til næste år og det bliver forhåbentligt 17 juni. 

 

Så har vi i år igen haft nogle fantastiske juniorer som fik sølv ved DM i mix double Remi 

Johannensen og Mette Ryberg. Rigtigt godt gået 

 

Vores ene Regional hold klarede og skærene og kom op i Danmarks serien, og det  

var bare så flot. 

 

Værre gik det med divisions holdet som jo kun kom igennem med  2 vundne kampe og 10 tabte 

og 2 uafgjorte. Der er noget at arbejde videre med næste år og  finde ud af hvad man vil med 

divisions holdet. Så der ligger der allerede et stort arbejde for spillerudvalget og dem der bliver 

udtaget til divisions holdet. 

 

I år har vi haft 6 DGI hold, og vi har alle klarede os rigtigt godt, men desværre kom kun et hold 

videre til den afslutne runde og det var Thomas hold som vandt deres pulje. Desværre fik de så 

sent besked at de ikke kunne nå at stille til slutrunden og det var vildt ærgerligt. 

 



Støttestævnet for forsamling huset var igen i år et stævne hvor mange udefra kom og deltog. 

Atsmofæren er altid meget hyggelig og husets forplejning i top. Igen i år  

Var der mange sponsor gaver fra vores fantastiske sponsere. 

 

Ægteskabsstævnet i år bød på par vi aldrig har set før Karna og Sebastian, hvem skulle have 

troet det. Vejret var supert og det var som altid en hyggelig dag. 

 

Træner jobbet har ikke kunnet lade sig gøre at få på plads i år, og  jeg ved at spillerudvalget har 

gjort en stor indsats for at få noget på plads, men det er ikke lykkedes. Der må bare arbejdes 

videre på det næste år. 

 

I år har vi igen dyrket vores venskabs klubber Nøddebohave og Smørum petanque klub, og det 

har været nogle rigtige dejlige kampe og rigtigt meget hygge. Nøddebohave er jo snart ved at 

komme ret godt efter LPC og det var knebent at vi vandt på hjemmebane.  

 

Så har vi i år haft en kvindelig landsholds spiller(Birgit T) der med sit hold fik en flot 9 plads 

ved EM i Odense ud af 22 hold. Det er noget at vi kan være ret så stolte af. 

 

I år har vi ansøgt kommunen om lysstandere, et skur og overdækket terrasse foran klubhuset. Vi 

endte med at trække ansøgningen tilbage for at få lidt flere ting med og regner med at 

fremkomme med en ny ansøgning til næste år. 

 

I år har vi igen knoklet med vores bane anlæg og fået kørt grus ud, plantet og fået en ny 

flagstang. Anlægget kan snart ikke blive flottere, dog skal der lige plantes det sidste men det 

bliver i det nye år. 

 

Sponsor udvalget har også i år haft et godt arrangement, dog kan man ikke sige at vejret lige var 

med dem, men det var sponsorerne. De mødte talstærkt op og havde en super dag. Det er jo 

dejligt at så mange sponsere vil støtte vores klub og det er vi utrolige glade for. Så stort tak til 

dem 

 

Bestyrelsen har i år ikke været ramt af at miste medlemmer og det har været rart at have en 

virkeligt god og arbejde dygtige bestyrelse. Vi har nogle virkelig fine og hyggelige bestyrelses 

møder og alle har gjort et stort stykke arbejde. Derud over har vi jo nogle af vores egne 

medlemmer Jack og Henrik placeret inde  i DPF, hen holdvis i eliteudvalget og på formands 

posten hvor jeg ved de laver et stor arbejde.    

 

Nu er min tid kommet til at sige farvel til bestyrelse arbejdet. Det har været 10-11 

 

 

Sponsorudvalgets beretning. 

Året er forløbet godt. Næsten alt er sponseret, der er ingen baner eller bænke ledige og sponsor 

udvalget tænker på hvad man ellers kunne finde på at at udlove som sponsorting. Man tænker 

lidt på flagstangen. 

Der vil muligvis blive et arrangement for sponsorerne til jul. 

 

Baneudvalget. 

Baneudvalget havde ikke noget de ville dele med forsamlingen 



 

Cafeteriaudvalget. 

Cafeterieudvalget takkede for den opbakning der har været til at klare tingene igennem. Men 

kom med en løftet pegefinger om at huske at rydde op efter sig. Det kan hurtigt gå hen og blive 

en svinesti. 

 

 

Spillerudvalgets beretning. 

Spillerudvalget startede med at give en undskyldning til cafeteriaudvalget da de vidste at de 

havde været en af synderne til svineriet. Men påpegede at dette ikke ville ske igen. 

 

Spillerudvalget har 2 hovedopgaver. Den ene er at finde ud af i hvilken retning vil vi spille. Skal 

vi være tilfredse med at være i 2. divisionen og spille efter at blive der eller skal vi spille efter at 

komme højere op i regiet. Den anden er at dele holdene op og støtte holdlederne. Det har været 

umuligt at finde en træner i år, men vi vil prøve igen næste år. Det har været et godt år med 

masser af spil, men det har i nogle tilfælde været svært at finde spillere. Træningsindsatsen i år 

har ikke været særlig god og det har været med til at det er gået dårligt for 1. holdet  

 

4. Le trésorier fremlægger det reviderede regnskab. 

Le Tresorier forelagde regnskabet, som blev godkendt 

 

5. Behandling af indkomne forslag. 

Boris spurgte om det kunne lade sig gøre at få sidste års regnskab til gennemlæsning ved de 

komne generalforsamlinger sådan at man kunne følge udviklingen. 

Svar: Bestyrelsen vil tage det op til overvejelse 

 

6. Le Tresorier aflægger budget og fastlæggelse af kontingent. 

Le Tresorier forelagde budgettet for næste år og og en nedsættelse af kontigentet på henholdsvis 

kr. 250/150. 

 

 

7. Valg af bestyrelse:3 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg Henrik Wolfhagen, Bent 

Rasmussen og Susanne Kjeldsen. Susanne modtager ikke genvalg. 

 

Dan Auerbach meldte sig til bestyrelsen og blev valgt. 

 

8. Valg af 2 suppleanter. 

Ulla Friis, Ejner Jørgensen, Jeanette Hvas meldte sig. Idet der er 3 personer som har meldt sig til 

suppleantpposterne blev der afstemning imellem medlemmerne hvem de ville ha som suppleant. 

Hver person kunne stemme på 2 personer. Resultatet blev Ulla 24 stemmer Ejner 17 stemmer og 

Jeanette 8 stemmer. 1.  

1. suppleant blev således Ulla Friis og 2. Suppleant Ejner Jørgensen.  



 

 

9. Valg af medlemmer til udvalg 

Sponsorudvalg. 

Sponsorudvalg Benny Johansen og Lars Friis modtog genvalg og de blev valgt 

 

Baneudvalg. 

Ejner Jørgensen og Finn Pedersen modtog genvalg og Boris Kjeldsen meldte sig. Alle 3 

personer blev valgt. 

 

Cafeteriaudvalg. 

Ulla modtog genvalg. Udvalget er selvsuplerende. 

 

Klubhusudvalget 

Finn modtog genvalg. Udvalget er selvsuplerende. 

 

Spillerudvalg. 

Spillerudvalgsmedlemmerne Birgit Tygesen, Jack Ryberg og Erik Frimand. 

 modtog genvalg. Og de blev valgt 

 

 

10. Valg af revisorer og 2 revisor suppleanter  

Lars Friis og Anker Rasmussen meldte sig som revisor og de blev valgt. 

Susanne Kjeldsen og Poul Erik Styrk meldte sig som revisor - suppleanter og de blev valgt 

 

11. Information om aktivitet i og uden for LPC, herunder årets LPC-medlem. 

Henrik Wolfhagen modttog pokalen som årets medlem 

Erik Friman modtog Johnny´s humørpokal 

 

12. eventuelt. 

Lars Friis foreslog at ændre vedtægterne med at vælge formand på generalforsamlingen. 

Dette vil blive taget op af den nye bestyrelse. 

Henrik fortalte at der næste år pr. 1. marts udtages et landshold for spillere over 55 år. 

Birgit Thygesen foreslog at der blev lavet gratis mad til generalforsamlingen. 

Dette vil blive taget op af den nye bestyrelse.. 

 

 

 

 

 

            Formand:    Dirigent: 
Susanne Kjeldsen    Jens Jørgen Nygaard 
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