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1. Valg af dirigent
Boris Kjeldsen blev valgt til dirigent

2. Valg af referent
Pernille Brauer blev valgt til referent. Ingen stemmetællere da forsamlingen bestod
af 27 personer.

3. Le Président beretning
Det har været et år med stor aktivitet, både inden og uden for banerne, samt stor succes på det sportslige 
plan. 2. divisionsholdet vandt, og rykker dermed op i 1. division. I DGI har vi 3 hold – Bennys hold i A-
rækken vandt storkøbenhavnsmesterskabet og blev nr. 2 ved landsmesterskabet  - Begge de andre 
hold vandt deres pulje, men blev slået ud i kvartfinalen. Vi har ligeledes deltaget i DGI 6-
mandsturnering, med et flot resultat, samt ved indspil til vinterlandsturneringen endte vi i 2. division. 
LPC har ligeledes fået en spiller på ungdomslandsholdet – vi ønsker Mette held og lykke.

Der har været en del arrangementer hjemme på banerne, hvor af vi kan nævne Andestævne, 
Champagnestævne, Sponsorstævne, Ledøje Open, Double-, Skud- og singlemesterskaber, Støttestævne 
for forsamlingshuset, samt den nye Ranglisteturnering. Ved alle disse arrangementer har folkene bag 
køkkenet, været en uvurderlig hjælp, vi ikke kan takke nok, for deres store arbejde og fantastiske mad. 
Vi vil ligeledes takke vores sponsorer, der igen i år er kommet flere af, det er fantastisk.

Vi har afhold aktivitetsdag st. bededag, med ca. 30 arbejdende personer, hvor vi fik færdiggjort 
halvtaget, som Finn og Heinrich var tyvstartet på, etableret bardiske ved alle 3 kasser, lagt nye perlesten 
på stien, samt under borde og bænke, lavet grill i natursten, malet borde og bænke, lamper m.m., en 
dejlig dag med stor opbakning.

Hjemmesiden har fået ny host, hvilket Søren har stået for. Søren laver i det hele taget et stort stykke 
arbejde med hjemmesiden, der opdateres ugentlig. 

Nøddebohave ønskede ikke i år at spille venskabsstævner, hvilket er ærgerligt. LPC vil forsøge at starte 
venskabssamarbejdet op igen, evt. ved at blande holdene, så det er venskabet og ikke hvem der vinder, 
der betyder noget.

Vi har i bestyrelsen også arbejdet med ny spillerbeklædning, dog uden at kunne blive enige, deltaget i 
DPF repræsentantskabsmøde i Middelfart, møde ang. samarbejde mellem DGI og DPF. Vi her ligeledes 
ansøgt Egedal kommune og overdækning ved klubhuset, Skilte til banerne, græsslåning ved banearealet,
samt fritagelse for ejendomsskat – dog uden større held – Ejendomsskatten var allerede fjernet og vi er 
velkommen til at etablere skiltning, vi skal bare selv betale.

Der var 12 personer i Stavsnäs i Sverige – der blev spillet er del petanque, i det super flotte vejr. 
Lotte Clemmensen træk sig hurtigt fra posten som kasserer, og Rene gik ind i stedet – vi takker for det 
store arbejde det har været.

Tak til bestyrelsen og spillerudvalget for samarbejdet og petanquespillet gennem året. En særlig tak til 
cafeteria og klubhusudvalget, der uden at spille petanque, laver en stor indsats.
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4. Le Trésorier fremlægger det revideret regnskab.
Rene Madelung fremlagde regnskabet der blev godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag.
Ingen indkommende forslag.

6. Le Trésorier fremlægger budget for fastlæggelse af kontingent.
Rene Madelung fremlagde budgettet der blev godkendt.
Kontingentet blev fastholdt til 250/150 kr.
Der blev stillet spørgsmål til at der ikke var afsat penge til arbejdsdag – begrundelsen er at der næste år 
vil være minimale udgifter.
Man vil gerne have køkkenet på en post for sig selv, så resultatet af det hårde slid kan ses – Rene kikker
på det.
Der blev stillet spørgsmål omkring ny banebelysning – Der er ikke det store behov, men der er afsat 
penge under Driftsudgifter baneanlæg, hvis der kommer en rigtig god idé.
Budgettet blev vedtaget, med stor applaus til Rene – Det er ikke alle bilag der er lige 
”regnskabsvenlige”

7. Valg af bestyrelse.
Benny Johansen genvalgt som Le Viceprésident.
Rene Madelung genvalgt til Le Trésoier.
Ejner Jørgensen genvalgt til bestyrelsesmedlem.
Alle valgt med stor applaus.

8. Valg af 2-5 suppleanter.
Svend Lodahl ønsker ikke genvalg.
Finn Pedersen, Jesper Poulsen og Paul-Erik Dyssegaard Styrk
vælges til suppleanter med applaus.

9. Valg af medlemmer til udvalg.
Spillerudvalg: Birgit Tygensen og Rene Madelung.
Baneudvalg: Ejner Jørgensen, Susanne Kjeldsen, Boris Kjeldsen, Henrik Wolfhagen og
Birgit Auerbach.
Cafeteria - og klubhusudvalg: Ulla Friis, Karin Rasmussen, Nini Kabell, Finn Pedersen, Bjørn 
Johansen, Karna Bay og Hanne Pedersen.
Sponsorudvalg: Finn Pedersen og Benny Johansen

10. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
Revisorer: Susanne Kjeldsen og Paul-Erik Dyssegaard Styrk
Revisorsuppleanter: Anker Bay Rasmussen og Birgit Auerbach.

11. Information om aktiviteter i og uden for LPC, samt Årets LPC medlem.
Årets LPC medlem: en person der har boet ca. 10 år i Ledøje, der har deltaget med stor energi i 
etablering af baneanlægget, der har været holdleder i flere omgange og altid er villig til at hjælpe – Årets 
LPC medlem er Rene Madelung.
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Johnny´s humørpokal: Går til en mand der altid formår at gøre opmærksom på sin tilstedeværelse, der 
har en god bemærkning og giver sine medspillere et smil på læben – Humørpokalen går til Poul 
Mørkholt.

En der altid stiller op er Karna Bay – Derfor skal hun have en lille erkendelighed, da hun altid er der, 
når vi har brug for hende. Det skal hun have 1000-tak for.

12. Eventuelt
Søren Lindeløv opfordrer alle, når de har været ude at spille, til at sende en lille skrivelse og gerne 
billeder.
Rene Madelung ville gerne takke Henrik Wolfhagen for den store hjælp han har udvist, da Rene 
overtog kassererposten i utide.
Der blev uddelt gaver og præmier i Ranglisteturneringen, der fordeler sig således:

1. Thomas Küster
2. Lars Friis
3. Finn Pedersen
5.   Ib Dalsgård
8.   Poul Mørkholt

Tillykke til alle, der fik stor applaus med på vejen – Vi ses igen til næste år.

Dirigenten takkede for god ro og orden – det er sjældent at der bliver klappet så meget, det tyder jo på 
det har været et år med megen succes og stor indsats.

Boris Kjeldsen Pernille Brauer
     Dirigent      Referent


