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1. Valg af dirigent 
Boris Kjeldsen 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 29 personer. 
 
3. Le Président beretning 
Det har været et noget a-typisk år. Der er vel det år, hvor der har været mindst aktivitet i LPC siden 

starten i 1994. Der var planlagt lige så mange aktiviteter som tidligere, men der var blot ikke ret 

mange der deltog. Det drejer sig både om træning og turneringer. Det er der en del årsager til. Der 

er ikke én grund alene. 

Vi fik et par medlemmer for et par år siden. Det er stoppet med aktiviteterne i klubben, men de 

nåede at skæmme nogen medlemmer væk. Vi var blevet advaret af de klubber de tidligere havde 

været medlem af, men jeg troede at vi i LPC sagtens kunne rumme dem. Men det kunne vi ikke – 

desværre. En del stoppede med at komme til træning, og der var derfor kun ganske få der trænede 

i år overhovedet. Det er svært at vende igen, når man en gang et stoppet med at komme til 

træning. Man finder på noget andet. Alle medlemmerne er blevet ældre. Sådan er det jo. Alle der 

var med til at starte klubben for 16 år siden, har nu også andre interesser. De færreste er stoppet 

helt med petanque, men hovedinteresserne ligger helt andre steder. Det er nok en naturlig 

udvikling.  

Vi skal fortsat arbejde med en tilpasning til disse forhold i bestyrelsen. Vi har forsøgt en hel del. 

Bl.a. ranglisteturnering, buy-in grill, rødvinsstævne næsten hver gang vi træner. Vi har endnu ikke 

fundet modellen, men vi arbejder videre, og beder meget gerne om gode ideer fra alle. 

Det kan også være at vi skal forsøge at deltage meget mere i DGI aktiviteterne. Det har vi aldrig 

gjort ret meget ved. Men de afholder jo mange flere aktiviteter en DPF. Bl.a. holdes 

landspetanquestævnet i 2012 på Bornholm. Det er 2. til 5. august. 

Jeg plejer at gennemgå året kronologisk med alle aktiviteterne. Det vil jeg ikke gøre i år. Jeg vil 

samlet sige tak til alle de medlemmer, og alle de sponsorer, der har gjort det muligt overhovedet at 

holde gang i klubben. Uden medlemmer der gider gøre en indsats ud over selve spillet, så har vi 

ikke en klub overhovedet. Det være sig til at arrangere stævner og mesterskaber, være webmaster 

på vores hjemmeside, stå i klubhuset og lave mad og servere når vi har arrangementer, være 

daglig vicevært og sørge for huset og købe ind, ikke at forglemme at sidde i bestyrelsen og sørge 

for at arrangere ostebord til alle møderne og lave referater af møderne, eller at sidde med den sure 

tjans med regnskaberne eller i øvrigt bare hjælpe til med det ene og det andet. Mange – mange – 

mange tak til alle os der gider tage slæbet, for at vi alle kan hygge os sammen. 
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Der har været afholdt mesterskaber. Triple vandt Thomas, Poul og Eva. Double vandt Birgit og 

Henrik, Thomas vandt single. Så havde vi også skudmesterskaber. Det var vores kasserer Rene 

der rendte med det mesterskab. Endnu engang tillykke. 

Sponsorstævnet var endnu engang en superfin dag. Mon ikke de alle vender tilbage næste år. Der 

er i øvrigt kommer 5-7 nye til, og kun et par stykker er stoppet. 

DPF 1. divisionsholdet blev trukket da vi ikke kunne stille hold. Det var der også mange grunde til. 

Den største var/er nok manglende interesse eller skal jeg sige manglende kræfter. Vi bliver bare 

alle sammen trætte efter en meget lang dag på banerne. Og er der ikke så mange, der gider mere. 

Det har jeg i hvert fald fuld forståelse for. Så for første gang siden LPC dannelse har vi ikke et hold 

i DPF landsturneringen. 

Vi har dog fortsat hold med under DPF nemlig Veteranholdene. 2 hold. Nødebohaveholdet blev 

sidst i puljen, men det andet hold med Thomas som holdleder blev puljevinder, men blev senere 

slået ud i kvartfinalen af Hvidovre. 

I DGI fejrede vi igen store triumfer. Henriks Hold (tidligere Bennys) blev igen 

Storkøbenhavnsmestre, trods det, at holdet kun blev nr. 2 i puljen, og kun kvalificerede sig til 

slutspillet om mesterskabet på kampscore Vi havde svært ved at stille hold p.g.a. sygdom og 

Sebastian og Stefan stillede op for os. Ved Landsmesterskabet blev det til sølvmedaljer. Vi tabte 

finalen til Kirke Såby med 6-5. Flot ud af 650 hold. Det var 4. storkøbenhavnsmesterskab i træk. 

Flot gået. 

DGI holdet i B-Rækken med Ib som holdleder fik bronze efter slutspillet. Også rigtig flot gået. Hvis 

de var blevet nr. 2 havde Henriks hold forhindret at de rykkede op i A-rækken. Der er nemlig kun 8 

hold, og der må kun være et hold pr. klub. 

Vores hold i C-gruppen er vores Dreamteam. Vores lukkede hold som kun består af mænd, med 

meget strenge optagelseskrav. Der er en lang venteliste, for at komme på det hold. Under 

sæsonen skiftede de holdleder.. Jeg mindes noget om, at holdet legede sammen rigtigt hyggeligt i 

sandkassen ovre i børnehaven, og så var der en af dem, der tabte sin sut ned i sandet, Han blev 

ked af det, og græd og gik hjem, og ville ikke lege med de andre mere. Jo, det er skam alvorlige 

sager på det hold. De tabte vist alle deres kampe i år. Der er nu Claus, der er holdleder. Bedre 

held næste år. 

Til jul fik vi julegaver fra kommunen, der havde penge på kontoen. Vi fik fryseskab, køleskab og 

fjernsyn. 

Sædvanen tro holdt vi Aktivitetsdag Store Bededag. Det gik superfint. Masser af medlemmer der 

ville lave gode ting for klubben.  

Vi fik ordnet snorene på banerne, så de holder mange år, og der er kommet fjedre på, så man kun 

næsten faldet, men ikke falder. 
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Vi fik sat fjernsynet op. Placeret fryse- og køleskabet. Sat nyt reoler op. Der blev malet flere steder. 

Det skal der også næste år. Diverse andre småting blev udført. Det var bare herligt. Afsluttede 

med fin frokost. 

Efterfølgende har vi også fået sat lys op, så det tænder når man kommer gående. Herligt. 

Vi har også fået anskaffet en overdækning i form af et telt. Det er i stedet for en markise, som vi 

nok må indrømme, vi ikke lige får råd til lige med det samme. 

Som I senere kan se og høre, har vi ikke så mange penge mere. Så det bliver ikke de store 

investeringer vi skal ud i den nærmeste fremtid. Men vi har næsten også alt, hvad vi kan komme i 

tanke om at ønske os. 

Det var lidt om historien. Men hvad bringer fremtiden for klubben. Nu må vi se. Jeg vil ikke komme 

med en fiks og færdig plan. For den har jeg slet ikke. Jeg håber, at vi ved fælles hjælp, kan 

fortsætte med at have en klub, som vi alle fortsat er glade for at komme i. Vi skal have tilpasset 

aktiviteterne til det behov som medlemmerne efterspørger. Og det skal i alle hjælpe til med. 

 
4. Le Trésorier fremlægger det revideret regnskab. 
Rene Madelung omdelte regnskabet til gennemlæsning, mens han benyttes toilettet. Der var 
et enkelt spørgsmål til posten driftsudgifter kr. 30.755,- – Under denne post ligger også 
udgiften til køleskab, fryser m.m. Regnskabet blev godkendt. 
 
5. Behandling af indkomne forslag. 
Ingen indkomne forslag. 
 
6. Le Trésorier fremlægger budget for fastlæggelse af kontingent. 
Rene Madelung fremlagde budgettet der blev godkendt. 
Kontingentet blev fastholdt til 250/150 kr. 
. 
Budgettet blev vedtaget. 
 
7. Valg af bestyrelse. 
Benny Johansen genvalgt som Le Viceprésident. 
Rene Madelung genvalgt til Le Trésoier. 
Eva Dam genvalgt til bestyrelsesmedlem. 
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 – Birgit ”fylder” selv udvalget op efter behov. 
Baneudvalg: Anker Bay, Eva Dam, Finn Pedersen Susanne Kjeldsen og Birgit Auerbach. 
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Cafeteria - og klubhusudvalg: Ulla Friis, Paul-Erik Styrk, Nini Kabell, 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 og Birgit Auerbach. 
 
11. Information om aktiviteter i og uden for LPC, samt Årets LPC medlem. 
Info: Starmasters har mistede deres baner, så de spiller nu i drivhuset i Hedebo vinteren 
igennem. LPC har stillet vores faciliteter til deres rådighed – det ville skabe liv på banerne, 
hvilket vi trænger til. Starmasters har taget det op til overvejelse, og giver besked, når de er 
nået frem til en beslutning. 
 
Årets LPC medlem: I år går æren til en kvinde, der skulle have haft den for mange år siden. 
En overset lille usynlig mus– Årets LPC medlem er Birgit Tygesen – Birgit har gjort en 
kæmpe indsats i rigtig mange år, lige siden Henrik har hende givet lov  Birgit har trådt i 
karakter, både inde som udenfor banen, ved stævner m.m. Derfor skal du have en unika 
glasfigur, der afspejler dig – sød, skæv og ikke til at stå for. 
 
Johnny´s humørpokal: Pokalen går i år til et yngre medlem, der inden for de seneste år har 
gennemgået alvorlig operation, der dog er gået godt. Har overskud og tid, selv om der er et 
lille firma der skal styres – Humørpokalen går til Benny Johansen ( Benny mener det skulle 
være de gamle gnavne mænds pokal, hvis det da ikke lige var for pigerne  ) 
 
12. Eventuelt 
Søren Lindeløv – Stor tak til Albin Hoel, der selv om han er udtrådt af klubben, har gjort et 
kæmpe stykke arbejde. 
Henrik Wolfhagen – Tak til bestyrelsen for deres arbejde. Der er mange petanqueoplevelser 
derude, Verden p.t. bedste spiller har lige været i Roskilde – Kom ud og vær med når der sker 
noget. 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden, på trods af den svære forsamling, og afsluttede 
generalforsamlingen kl. 20:20. 
 
 
 
 
 

Boris Kjeldsen   Pernille Brauer 
     Dirigent          Referent 


