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1. Valg af dirigent 
Claus Schandorff blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovmæssigt indkaldt. 

 
2. Valg af referent 
Pernille Brauer blev valgt til referent. Ingen stemmetællere, da forsamlingen bestod af 21 personer. 
 
3. Le Président beretning 
Vi har igen været igennem et år med mange aktiviteter. 

Ny bestyrelse valgt. Kun en ny. Svend gik ud og Paul-Erik kom ind. Alligevel gået fint - trods alt. Vi er 
kommet fint gennem en hel sæson med alle aktiviteter uden panik i klubben. 

Vi holdt julefrokoststævne. Det var Paul-Erik, der tog affære sammen med Bjørn. Kom godt nok lidt sent i 
gang. Vi fik grillede ænder med brune kartofler og brun sovs. Det smagte vidunderligt. Tror vi fik 
julefrokosten ved 3½-4 tiden, men det var værd at vente på. Tak for det Paul-Erik og Bjørn. Håber at I har 
mod på det igen. 

Fik hurtigt lavet en aktivitetskalender. Den klarede René. Det gik nemt - i hvert fald for os andre. Så det 
håber jeg, han har lyst til igen. 

Champagnestævne 27/12. Kun 13 deltagere. Nu må vi se om der kommer flere i år. Ellers må vi tage det op 
til revision, hvornår eller om vi holder stævnet. 

17/1 2010 holdt vi igen "strategidag", hvor alle tillidsmænd i LPC blev inviteret til en dag, hvor vi kun 
koncentrerede os om at lægge planer for bestyrelsens arbejde og komme med ideer for den kommende 
sæson. Vi var 11 deltagere. God dag med efterfølgende frokost. Den nye bestyrelse vil planlægge, om den 
vil lave en ny strategidag i 2011. Nu må vi se. 

Som noget nyt besluttede vi kun at holde træning 28/3 - 1/10. Der er ikke kommet så mange til træning i 
vintertiden i de senere år, så vi mente i bestyrelsen, at det var bedre helt at aflyse, i stedet for at man 
kommer til at stå helt alene på en træningsaften eller søndag. Vi besluttede også at holde rødvinsstævner, 
andestævne (lørdag) i nov., champagnestævne i dec., ikke at holde rødvinsstævne i jan. feb., og at starte 
sæsonen med flaghejsningsstævnet sidste søndag i marts. 

LPC deltog i vinterlandsturneringen i 2. div. Der var ikke den store opbakning. Ikke ret mange spillere havde 
lyst, og vi fortrød at vi havde meldt os. Vi besluttede derfor kun at melde et hold til, hvis nogle af klubbens 
spillere selv tog initiativ til det. Det er der ingen, der har gjort, så vi deltager ikke i denne vinters DPF 
turnering. Mener at vi endte på en 5. plads i 2. div. Vi rykkede altså ikke ned, men har overlagt pladsen til 
en anden klub. 

Vi holdt aktivitetsdag d. 30. april, hvor det helt store projekt var terrassen her uden for. Vi var 20-25 
deltagere hen over dagen. Der blev arbejdet intensivt fra 09.00-19.00, og vi var en del, der til sidst ikke 
kunne mere. Terrassen blev afsluttet dagen efter af flittige hænder. Tak til dem der slæbte og bar, 
nivellerede og målte, trak og skubbede, gravede og begravede, osv. Tak til Jesper Brauer for udgravningen 
af kassen til terrassen dagen før. Uden det var det vist gået helt galt. Tak til Boris for lån af gravko. Den var 
uundværlig. Benny sad nok 10 timer i uhyret den dag. Også tak til René for at have forberedt projektet, og 
Claus og Dan A. og Frank og Fuglen m.fl. Vi mangler lige at ordne kanten rundt om terrassen og lave en 
kloak og en faskine, så vandet kan blive ledt bort, men det når vi nok i 2011. Samme dag ryddede vores 
piger op og gjorde hovedrent i klublokalerne. Tak for det. Pernille sørgede for at vi fik malet færdigt rundt 
omkring. Endnu engang tak til Pernille. Pernille højtryksspulede også lige hele flisearealet. Nu ser der 
efterhånden flot ud alle vegne. Jeg er ret sikker på, at vi igen i år holder en aktivitetsdag. Tak til Karna, 
Karin, Ulla og Hanne for den dejlige frokost. 
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Jeg vil også gerne nævne sponsorstævnet d. 5. juni. Uden den økonomiske håndsrækning fra vores 
sponsorer, var det ikke lige sjovt. Vi havde igen en fantastisk dag med solskin. Ulla, Hanne og Karna lavede 
igen en fantastisk frokost, denne gang også sammen med Paul-Erik, der grillede, og Winnie, der sørgede for 
at vi fik øl bragt ned til banen i de store kander. Igen i år blev sponsorerne hængende. De sidste gik først 
hjem sent på aftenen. Det må være et tegn på, at de har hygget sig. En stor tak til alle vores sponsorer. 

D. 20. juni havde vi Ledøje Open. Igen arrangeret og ledet af Henrik. Vi var 26 hold. Det gik fremragende. 
Jeg hører fra en del spillere fra andre klubber, at det er året bedste stævne. De er nervøse for, at vi ikke 
holder det igen, men det regner jeg da absolut med at vi gør. Det er ikke et overskudsprojekt, men det er 
Ledøjes bidrag til petanquesporten under DPF. 

Vi bidrager på næsten samme måde til DGI petanque, hvor vi for anden gang stillede baner til rådighed for 
DGI stafetten. Der var 77 DGI spillere på banerne tirsdag d. 20. juli, igen med dejligt vejr. Der var 11 spillere 
fra Ledøje. Sidste år deltog 7 spillere, så det går den rigtige vej. 

Som noget nyt arrangerede Benny Buy-in grill. Der var 19 deltagere, som havde en hyggelig dag. Benny 
siger, at han vil arrangere det igen til næste år. 

Vi har også deltaget i en masse turneringen hen over sommeren. Jeg vil starte med Veteranturneringen, 
som jeg glemte sidste år. Desværre sluttede begge vores veteranhold på sidstepladsen i deres puljer. Jeg 
ved ikke, hvad der gik galt, men jeg har hørt, at det var svært at stille hold - i hvert fald på det ene hold. 

I DGI var der igen stor succes. I den bedste række, A-rækken, vandt Bennys hold Storkøbenhavns-
mesterskabet for 4. år i træk og kvalificerede sig til Landsmesterskabet for 5. år i træk. Desværre blev 
resultatet en skuffende 9. plads. Dårligste resultat nogensinde. Men, well, det er ud af 650 hold, så det går 
vel. Grunden var måske, at hovedparten af spillerne på holdet ikke ville med til Farsø, og fandt på alle 
mulige lamme undskyldninger for at slippe for at deltage. Tak til Dan A. og Ingeborg for at stille op. Det var 
utroligt flot. 

I B-rækken spillede Dream Team nedrykningsspil efter at have tabt alle deres kampe i puljen. De klarede sig 
med nød og næppe. Flot klaret. 

I C-rækken vandt Ibs hold det hele - super flot. De rykkede egentlig op i B-rækken, men hver klub må kun 
have ét hold i A og B rækken, så holdet må forblive i C rækken. Jeg har hørt, at der planlægges en kamp 
mellem Dream Team og Ibs hold om, hvem der skal spille i B-rækken. Det bliver spændende. Jeg håber at 
kampen bliver annonceret, så der også kan komme heppekor på. Ledøje tog altså pokalen i 2 af 3 rækker. 
Super flot. 

Vores 1. hold i DPF, som sidste år rykkede op i 1. division, blev i år nr. 4. Vi lå til bronze inden sidste runde, 
men igen blev vi ramt af afbud og sygdom og måtte trække på alt, hvad der kunne gå og stå. Alle klarede sig 
langt over forventning og lavede en superflot indsats, så igen til næste år har vi et hold i 1. division. Mange 
tak til spillerudvalget - Birgit T. og René. Det er jo absolut også jeres fortjeneste, at vi har haft så gode 
resultater. 

LPC mesterskaber har der også været afholdt. Thomas vandt i single. I double vandt Thomas og Poul. I triple 
vandt Birgit, Henrik og Lars. Lars vandt skudmesterskabet. Ranglisteturneringen, som der senere er 
præmieoverrækkelse i, blev vundet af Albin, foran Lise, Lars, René, Thomas, Eva og Poul. Nu må vi se, 
hvordan vi arrangerer ranglisteturneringen næste år. Det tager vi en snak om i bestyrelsen. 

Der har ikke været den store interesse for onsdagstræningen overhovedet, så vi vil i bestyrelsen drøfte, om 
vi vil fortsætte med den aktivitet. Jeg har lige nu ikke noget bud på, hvor vi ender. Der er ikke den store lyst 
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til at træne, men man kommer gerne, når vi holder arrangementer. Det må vi se på, hvordan vi løser. Hvis 
nogen har ideer, lytter vi gerne. 

Vi har i dette år holdt 6 bestyrelsesmøder, et strategiseminar, og en generalforsamling. Alt smukt refereret 
af Pernille, som skal have tak for sine strålende referater. Også tak til vores Webmaster, Søren Lindeløv, 
som altid sørger for at opdatere vores hjemmeside. I gamle dage havde jeg mapper med LPC dokumenter. 
Nu har jeg ingen papirer - kun hjemmesiden. Ved slet ikke, hvad jeg skulle gøre, hvis den forsvandt. Jeg vil 
igen gerne opfordre til, at man orienterer sig via hjemmesiden. Jeg vil gerne understrege, at vi stadigvæk vil 
indkalde til mesterskaber m.v. via mails. Den smuttede lige til triplemesterskabet, men sker forhåbentligt 
ikke lige med det samme igen. 

4. Le Trésorier fremlægger det revideret regnskab. 
René Madelung fremlagde regnskabet. Der var lidt rod i papirerne, men René fik smukt klaret det med en 
enkelt rettelse til balancen. Regnskabet blev godkendt. 
 
5. Behandling af indkomne forslag. 
Der var indkommet ét forslag fra spillerudvalget + bestyrelse: 
LPC betaler DPF licens for det nødvendige antal spillere til at kunne gennemføre turneringen for det/de 
tilmeldte hold. Spillerudvalget udvælger de aktuelle og villige spillere. 
 
Lars fortalte, at det vil komme til at koste klubben ca. 2.500 kr. pr. år.  
Der blev stillet spørgsmål til, hvornår man ved, man er udtaget. – Dette kan der ikke svares på. Hvis man 
har lyst til at spille i DPFs turneringer, må man tilmelde sig. Hvis man derefter bliver udtaget, vil licensen 
blive godtgjort. 
 
Forslaget vedtaget med 20 stemmer for, og 1 undlod at stemme. 
 
6. Le Trésorier fremlægger budget for fastlæggelse af kontingent. 
René Madelung fremlagde budgettet. Det blev godkendt. 
Kontingentet blev fastholdt til 250 kr./150 kr. 
Der blev stillet spørgsmål til, at sponsorudgifterne er faldet, men indtægterne steget. – Dette hænger 
sammen med, at det ikke er alle, der betaler til tiden. Derfor er nogle indtægter fra sidste år. 
 
Budgettet blev vedtaget, med stor applaus til René. – Det er ikke alle bilag, der er lige ”regnskabsvenlige”. 
 
7. Valg af bestyrelse. 
Lars Friis blev genvalgt som Le Président. 
Pernille Brauer blev genvalgt til La Secrétaire. 
Ejner Jørgensen har valgt at trække sig fra bestyrelsen. 
Eva Dam blev foreslået, og modtog valg. 
Alle valgt med stor applaus. 
 
8. Valg af 2-5 suppleanter. 
Finn Pedersen, Dan Auerbach, Svend Lohdal og Paul-Erik Dyssegaard Styrk blev valgt til suppleanter med 
applaus. 
 
9. Valg af medlemmer til udvalg. 
Spillerudvalg: Birgit Tygensen og Albin Hoel. 
Baneudvalg: Anker Bay, Albin Hoel, Lise Hoel, Ejner Jørgensen, Eva Dam og Birgit Auerbach. 
Cafeteria - og klubhusudvalg: Ulla Friis, Karin Rasmussen, Nini Kabell, Karna Bay og Hanne Pedersen. 
Sponsorudvalg: Finn Pedersen og Benny Johansen. 
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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 været med i klubben fra start, der altid har stillet op, ikke 
nødvendigvis for at spille, men med gulvskrubbe, vendt pølser, eller forberedt det store frokostbord. – 
Årets LPC medlem er Hanne Pedersen. 
 
Johnnys humørpokal: Går til en person, der har været igennem en svær tid og dog har bevaret sit positive 
livssyn og altid gode humor samt smittende humør. – Humørpokalen går til Eva Dam. 
 
Ranglisteturnering: Blandt de ca. 30, der har deltaget i turneringen gennem året, fordelte pladserne sig 
som følger: 
1. plads Albin Hoel 
2. plads Lise Hoel 
3. plads  Lars Friis 
4. plads René Madelung 
5. plads Thomas Kuster 
6. plads Eva dam 
7. plads Poul Mørkholt 
 
Stor applaus til alle, ikke mindst til René, der har gjort et stort arbejde. 
 
LSI ser gerne, at vi deltager mere aktivt, men vi har i øjeblikket ikke kapacitet til det. Hvis der er nogle, der 
har lyst, så skal de være velkomne. 
 
12. Eventuelt 
Søren Lindeløv opfordrede til, at man lægger flere stævner om lørdagen, da der var stor tilslutning til 
triplestævnet. 
En hjemmeside bliver aldrig bedre end de indlæg, der kommer. Derfor: Kom så med indlæg. 
Ulla Friis takkede for den flotte hjemmeside og mener ligeledes, at lørdag kan være en god idé. 
Finn Pedersen mener ligeledes at lørdag kunne være godt, og spørger til vores aftale omkring leje af jorden, 
hvorpå baneanlægget er placeret. 
Lars Friis forklarede, at der ikke ligger nogen konkret aftale, men aftalen forlænges med 1 år af gangen. 
Lokalplanen siger, at området skal være petanquebaner, så bestyrelsen er ikke nervøs. 
René Madelung siger, at det er Henrik Wolfhagen, der har kontakten til Poul. 
Debat om onsdagstræningen, hvor konklusionen blev, at det må være op til den nye bestyrelse. Men 
banerne er der jo, så man er altid velkommen. 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen kl. 21:30. 
 
 
 
 

Claus Schandorff   Pernille Brauer 
   Dirigent        Referent 


