
12. Generalforsamling i Ledøje Petanque Club

34 personer var mødt op.

1. Valg af dirigent
Boris Blev valgt som dirigent

2. Valg af Le secrétaire og stemmetællere
René blev valgt som le secrétaire og Benny og Ulla blev valgt som stemmetællere

3. Le Précident’s beretning
Le Président takkede bestyrelsen og udvalg for det stykke arbejde som der var blevet lagt i 
klubben.
Le président beklagede Erik’s alt for tidlige død og sagde at vi alle vil savne ham og hans 
humor.

Det har været et godt år for LPC, selv om træningen ikke har været i fokus, er det blevet til 
en 4. plads i veteran, en 2. plads i 2. division (vores andet hold rykkede desværre ned), det 
sluttede med en 3. plads i DGI, efter først at have vundet guldmedalje i Roskilde Amt

Vi holdt Ledøje Open igen - så nu er det også en tradition. Det var den 17. juni og vejret var 
med os og Henrik styrede spillet med fast hånd på den bærbare, så vi blev færdige i pæn tid, 
takket være en formand af få ord, så man ikke brugte tiden med en masse unødig snak.

4. Le trésorier fremlægger det reviderede regnskab
Regnskabet blev fremlagt og godkendt

5. Behandling af indkomne forslag
Der var 1 forslag. Det var bestyrelsen som ville ændre vedtægterne så de kom til at være i 
overensstemmelse med de krav som LSI stiller til deres medlemsforeninger.
Ændringerne blev sendt ud til alle medlemmer i forbindelse med indkaldelse af  
generalforsamlingen.
Ændringerne blev vedtaget uden indvendinger fra medlemmerne.
Dette medfører at punkterne herefter er rettet til, sådan at de er tilpasset de nye vedtægter.
Så Le Président og referent er på valg i lige år i stedet for referent og le culi.

6. Le trésorier fremlægger budget for fastlæggelse af kontingent
Budgettet blev vedtaget med få kommentarer fra Thomas vedr. sponsorerne. Kontingent 
vedbliver i sit nuværende leje. Henholdsvis kr. 250/150.

7. Valg af bestyrelse
Le Président modtog genvalg, René Madelung modtog ikke genvalg, så det blev Susanne 
Kjeldsen der blev valgt til ny referent.

8. Valg af 2 suppleanter
Ejner Jørensen og Ulla Friis modtog genvalg. Der var ingen indvendinger, de blev valgt for 
det næste år. 



9. Valg af medlemmer til udvalg
I alle udvalg med undtagelse af sponsorudvalget og spillerudvalget modtog personerne 
genvalg. Sponsorudvalget får tildelt en ny person, Thomas Kuster. I spillerudvalget går 
Birgit Thygesen af som formand, men bliver i spillerudvalget, Jack går ud af spillerudvalget, 
nyt medlem bliver Remi E Johannesen.   

10. Valg af 3 repræsentanter til LSI’s generalforsamling.
Bestyrelsen vil selv påtage sig  uddeling af disse job. Dette vil blive gjort på 
bestyrelsesmøderne.

11. Valg af suppleanter til LSI’s generalforsamling
Bestyrelsen vil selv påtage sig  uddeling af disse job. 

12. Valg af 2 revisorer
Susanne Kjeldsen og Poul Erik Styrk er revisorer. Susanne ønskede ikke genvalg.
Birgit Thygesen blev valgt.

13. Information om aktiviteter i og udenfor LPC, herunder årets medlem.
Thomas fik Johnnys humør pris, for hans gode humør og sjove spil og for første gang er det 
et ægtepar der får titlen  ”Årets LPC- medlem” nemlig Anne-Grethe og Bjørn for deres store 
hjælpsomhed ved forskellige arrangementer i i klubbens regi.

Ledøje den 3. november 2006

Le Président Dan Auerbach Dirigent Boris Kjeldsen




