
Ledøje Pétanque Club

Referat af generalforsamling i Ledøje Pétanque Club,  28. september 2007

1. Valg af Dirigent

Boris Kjeldsen blev valgt til dirigent.

2. Valg af referent

Susanne Kjeldsen blev valgt til referent og som stemmetællere Birgit Tygesen og Birgit Auerbach.

3. Le Président's beretning.

Traditionen tro skal formanden lige ridse det forgangne år op.

Vi har holdt 8 bestyrelses møder hvor vi har tilrettelagt klubbens aktiviteter i samarbejde med 
spillerudvalget.

Vi har haft en del gode arrangementer med pæn tilslutning.

I april lagde vi ud med Egedal Cup hvor der kom spillere fra hele kommunen.

Det var 1. gang vi havde et samlet stævne for hele kommunen.

Vi lagde også baner til Nordsø kvalifikations-turneringen hvor DFP havde lånt vores faciliteter, 
cafeteriet havde en pæn omsætning, og det var ikke fadøllets  skyld.

I juni havde vi Ledøje Open med 32 tripler. Det var 3.gang, og som sædvanligt kørte det som smurt.

Vi har haft vores venskabskamp mod Nøddebohave med det sædvanlige resultat. Trods det er 
humøret og optimismen stadig i top.

I den forbindelse vil jeg godt mindes Kresten og Erik som vi måtte tage afsked med tidligere på året.

Sponsorstævnet blev skyllet væk i regn men frokosten var god, og flere gav da også udtryk for, at de 
var ærgerlige over at spillet blev afbrudt, så måske skal de inviteres en anden gang til at spille.

Støttestævnet for forsamlingshuset, hvor den nye bestyrer Vagn Olufsen fik sin ilddåb, gik rigtig godt. 
Stævnet har aldrig været så 'begavet' som i år.

Der er blevet afholdt double, single og skud mesterskaber. Det blev Sebastian Johansen, der blev 
klubmester i år. Tillykke med det.

I DPF's landsturnering forbliver Ledøje i 2 division.

I DGI regi har Benny Johansens hold vundet amtsmesterskabet og skal til Ålborg og spille om 
landsmesterskabet. Held og Lykke.   

Rødvinsturneringerne kører forsat, dog har vi fået kritik af ledelsesformen, det bliver taget op i den 
nye bestyrelse.

Jeg vil godt takke bestyrelsen for samarbejdet i året, der er gået, og det er med beklagelse af vil skal 
tage afsked med Henrik, Ib og Bent som har været med i mange år og har gjort et stort/kæmpe  
arbejde for klubben. 

Derfor skal de have to flasker rødvin hver.



Når vi er i gang – vil jeg godt takke alle der har givet deres bidrag gennem arbejde i udvalgene. Jeg 
synes, vi er unikke til at bakke op, hvor vi kan og stille op, når der holdes arrangementer i klubben, 
og vores Cafeteria er stadig berømt for deres lækre ribbenstegs-sandwich.

Husk stadigvæk af opdatere Søren med resultater og billeder fra klubben til www.ledoejepc.dk

Vi må nok se i øjnene, at hvis klubben skal udvikle sig, skal flere komme til søndags træning og ikke 
kun komme til turneringer, for ellers dør klubben. Det ville være trist når vi nu har fået ”Danmarks 
smukkeste baner”.

Det bliver bestyrelsen og det nye spillerudvalg, der må finde nogle løsninger, der er sociale og 
alligevel udviklende.

Tak for i år.

Beretning fra spillerudvalget v. Birgit Tygesen

Det har været et svært år i divisionen, hvor mange spillere ikke har kunnet spille kontinuerligt. Der 
har været mange nye på holdet, som har gjort det godt, men det har ikke været vores store år. Vi 
klarede at holde en 5 plads efter at være nedryknings truet. 

DGI er gået godt, og vi har haft mange hold med og et videre til landsmesterskabet, flot.

Håber næste år går bedre og holdene kan få en større opbakning.

Le Président´s beretning blev godkendt.

4. Le Trésorier fremlægger det revideret regnskab.

Henrik Wolfhagen fremlagde regnskabet. Det blev godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag. 

Bestyrelsen har forslået at nedsætte et medlems-hvervningsudvalg. Le Président forklarede hvor det 
udvalg skal være i vedtægterne, evt. som ad hoc udvalg.

6. Le Trésorier fremlægger budget for fastlæggelse af kontingent.

Henrik Wolfhagen fremlagde budgettet som blev godkendt.

Kontingentet blev fastholdt til 250/150 kr.

7. Valg af bestyrelse.

Henrik Wolfhagen fratræder som Tresorier: Ind træder Lotte Clemmensen.

Ib Dalsgaard fratræder som Le kuli.  Ind træder Ejner Jørgensen.

Bent Rasmussen fratræder som viceprésident: Ind træder Nini.



8. Valg af 2 suppleanter.

Svend Lodahl og Ulla Friis blev valgt.

9. Valg af medlemmer til udvalg.

Spillerudvalg: 
Benny Johansen, Birgit Tygesen og Erik Frimand.

Baneudvalg:
Ejner Jørgensen, Henrik Wolfhagen, Finn Pedersen, Boris Kjeldsen og Susanne Kjeldsen.

Fest- og klubhusudvalg: 
Karin, Nini, Lotte, Finn, Ulla, Bjørn, Annegrete og Hanne P.

Juniorudvalg:
Desværre ingen medlemmer.

Sponsorudvalg: 
Lars Friis og Benny Johansen.

Hvervningsudvalg:
Birgit Tygesen, Jesper Clemmensen og Henrik Wolfhagen.

10. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.

Revisorer: Birgit Tygesen og Paul-Erik Styrk.

Revisorsuppleanter: Lars Friis og Anker Rasmussen

11.  Information om aktiviteter i og uden for PLC, samt Årets LPC medlem.

Tilbage af arrangementer i år er triple mesterskab, andestævne og Champagnestævne, samt 
rødvinsturneringer.

Årets LPC medlem: går til en i klubben der har meget for stand på IT og som laver et kæmpe 
arbejde omkring vores hjemmeside: Søren Lindeløv.

Johnny´s humør pokal: går til en der altid kigger til medlemmerne på træningsdage og til stævner.  
Altid et godt humør og kommer med nogle fine kommentar til spille stilen: Anker Rasmussen.

12. Eventuelt.

God generalforsamling og dejlig mad.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Boris Kjeldsen                                                        Susanne Kjeldsen

Dirigent                                                                   Referent


