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1. Valg af dirigent 
Henrik Wolfhagen blev valgt til dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var lovmæssigt indkaldt, 
men indkaldelsen mangler valg af stemmetællere under pkt. 2. 
 
2. Valg af referent 
Pernille Brauer blev valgt til referent. Ingen stemmetællere da forsamlingen bestod af 22 personer. 
 
3. Le Président beretning 
Jeg vil i år starte med at fortælle om en stor succes – igen. 
I DGI fejrede vi nemlig igen store triumfer. Henriks Hold blev igen Storkøbenhavns mestre – for 6. gang i 
træk. Vi havde IGEN svært ved at stille hold i finalen så Jesper Friis og Stefan Johansen stillede op for os. Så 
vidt jeg forstår, var de ubesejrede da dagen var ovre. Det var flot. 
Ved Landsmesterskabet, som blev holdt i Holstebro blev det til Bronzemedaljer. Flot ud af et samlet antal 
deltagende hold på 650 hold. 
Ibs DGI hold i B-rækken spillede om at undgå nedrykning. Og det lykkedes. Tillykke med det. Også rigtig flot 
gået. 
Vores hold i C-gruppen er vores Dreamteam med Claus som holdleder. De blev overlegne puljevindere, 
men i finalestævnet gik det ikke så godt. Men de var med. Og jeg er sikker på, at de havde en hyggelig dag. 
 
Året 2012 lignede også på andre måder året 2011 ret meget. Det har ikke været megen aktivitet. Vi har 
inviteret til rødvinsstævne, men der har ikke deltaget ret mange. Der var planlagt lige så mange aktiviteter 
som tidligere, men der var altså blot ikke ret mange der deltog. Det drejer sig både om træning og 
turneringer. Vi er kommet lidt ned i et hul, som det er svært at komme op fra igen. 
Forrige år stoppede en del, inkl. mig selv, med at komme til træning. Vi fandt på noget andet at lave søndag 
eftermiddag.Det er svært at vende igen, når man en gang et stoppet med at komme til træning. Man finder 
bare på noget andet. Hvis vi skal have folk til at komme til aktiviteter igen, så skal vi nok finde på et andet 
tidspunkt at holde vores aktiviteter på. 
Alle medlemmerne er blevet ældre. Sådan er det jo. Alle der var med til at starte klubben for 17-18 år 
siden, har nu også andre interesser. De færreste er stoppet helt med petanque, men hovedinteresserne 
ligger helt andre steder – nogle spiller golf. Jeg selv går en tur i naturen i stedet for. Det er nok en naturlig 
udvikling. 
Vi skal fortsat arbejde med en tilpasning til disse forhold i bestyrelsen. Vi har forsøgt en hel del. Men det er 
lige som om, at når vi selv skal til at arrangere, føler vi ikke at der er opbakning til det – og så aflyser vi. Og 
næste gang der er et arrangement, melder man sig ikke til. Man sætter simpelthen ikke dagen af i forvejen, 
og finder på noget andet. Og så bliver det arrangement også aflyst. 
Vi har endnu ikke fundet modellen, men vi arbejder videre, og beder meget gerne om gode ideer fra alle. 
Jeg håber at den nye bestyrelse kan finde på noget ny og andet som medlemmerne vil deltage i. 
Sidste år foreslog jeg at I skulle deltage mere i DGI aktiviteterne, men det var vist ikke en succes. Jeg deltog 
selv i et par arrangementer. De var ganske udmærkede, så det kan jeg godt anbefale. Der er masser af 
arrangementer. Så det er bare at melde sig til. 
 
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 havde 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 
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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. 
 
Et arrangement som vi stadigvæk har kolossal succes med - er sponsorstævnet. Det var endnu engang i år 
en superfin dag. I år satte vi kæmpe rekord med deltageantallet. Der var 58 spillere der deltog med 29 hold. 
Der var deltagere fra i alt 35 firmaer. Flere af holdene var 2 sponsorer sammen. Det var en hel fantastisk 
dag, som hvor Benny holdt stævnet. Og det gik rigtigt fint. I køkkenet trakterede PE og Vinnie, Ulla og 
Karna. Fuldstændig fantastisk mad og drikke var det. Til frokosten var alle pladser var besat - ude som inde. 
Mon ikke de alle vender tilbage næste år. Der er i øvrigt kommer 5-7 nye sponsorer til, og kun et par 
stykker er stoppet. Det var det samme sidste år. Sponsorudvalget har fundet på nye ting der kan 
sponsoreres. Jeg kan ikke huske nøjagtigt hvordan det er, men det kan Benny måske fortælle om, hvis han 
har lyst. 
 
Endnu en succes som vi bør nævne. D. 17. juli var der for 4. år i træk DGI Stafetten i Ledøje. Der var 94 
deltagere. Det var et triplestævne. Den skarpe iagttager vil hurtigt regne ud at der kun er plads til 90 
triplespillere på en gang på vores 15 baner. Så de sidste 4 spillere spillede på Finns bane. Hvis der kommer 
flere til næste år, må vi evt. tage Forsamlingshusets p-plads i brug. Nu må vi se. Men det var i hvert fald ny 
rekord til et arrangement i LPC. 
 
Der har været afholdt mesterskaber. Triple vandt Ulla, Hanne P. og Dan Auerbach med Birgit Auerbach som 
4. mand. Der var nemlig kun 8 deltagere, så man delte dem og i 2 hold med 2 kugler til hver. Nå, men der 
kommer i hvert fald kun 3 navne på pokalen. Double vandt Jesper Friis og jeg selv. Dan Auerbach vandt 
single for første gang efter mange forsøg – tillykke med det. Så havde vi også skudmesterskaber. Det var 
vores spillerudvalgsformand Birgit der rendte med endnu et mesterskab. Endnu engang tillykke med det. 
 
Vi har fortsat hold med under DPF nemlig Veteranholdene. 2 hold. Ja, vi tilmeldte 3, men det ene hold kom 
i pulje med Helsingør og Gilleleje. De ville mødes tidligt – ved 16,30 tiden men det hverken ville eller kunne 
vi, så vi trak holdet igen. Det ene hold Nødebohaveholdet blev sidst i puljen, men det andet hold med 
Thomas som holdleder blev nr. 2 i puljen, kun en kampsejr fra 1. pladsen. Flot kæmpet.. 
 
Sædvanen tro holdt vi Aktivitetsdag Store Bededag. Det gik superfint. Masser af medlemmer der ville lave 
gode ting for klubben. Der kom i alt 15 medlemmer. Der blev friske op med ny maling. 10-15 liter blev der 
brugt. Der blev sat tagrende på skuret. Det sagde Finn var nødvendigt – så tør vi ikke andet. Der blev lagt 2-
3000 påskeliljeløg i skellet mod børnehaven og omkring træerne m.m. Det glæder jeg mig rigtigt meget til 
at se til foråret. Pernille havde fødselsdag og kom med lagkager. Også en dejlig frokost fik vi. En herlig dag 
var det. 
 
Det var lidt om historien. Men hvad bringer fremtiden for klubben. 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. Hvis en eller 
flere af jer kunne tænke sig at deltage i bestyrelsesarbejdet må i endelig sige til. 
 



 
Ledøje Petanque Club 
Generalforsamling 26. oktober 2012 
 

Husk vores hjemmeside www.ledoejepc.dk 
Side 3 af 4 

 

Jeg er bange for at den nuværende bestyrelse ikke kan kommer med ret mange nye ideer. Der er måske 
stadigvæk en smule krudt i bøssen, men det er ikke meget. Hvis der er frivillige der gerne vil bidrage og evt. 
tage over i bestyrelsen er de mere en velkomne. 
 
Beretning godkendt, med skål og applaus. 
 
4. Le Trésorier fremlægger det revideret regnskab. 
Rene Madelung fremlagde regnskabet. Der var ingen indsigelser, men der er lidt rod i aktiver og passiver. 
Regnskabet blev godkendt. 
 
5. Behandling af indkomne forslag. 
Der var ingen indkommen 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, med stor applaus til Rene – Det er ikke alle bilag der er lige ”regnskabsvenlige” 
 
7. Valg af bestyrelse. 
Lars Friis genvalgt som Le Président. 
Pernille Brauer genvalgt til La Secrétaire . 
Eva Dam genvalgt til bestyrelsesmedlem. 
Alle valgt med stor applaus.  
 
8. Valg af 2-5 suppleanter. 
Finn Pedersen, Dan Auerbach, Svend Lodahl og Paul-Erik Dyssegaard Styrk 
vælges til suppleanter med applaus. 
 
9. Valg af medlemmer til udvalg. 
Spillerudvalg: Birgit Tygesen og Eva Dam. 
Baneudvalg: Finn Petersen (Primus motor), Svend Lodahl, Eva Dam og Pernille Brauer. 
Cafeteria- og klubhusudvalg: Ulla Friis, , Karna Bay, Winnie Styrk, Paul Erik Dyssegaard Styrk og Hanne 
Pedersen. 
Sponsorudvalg: Benny Johansen og Rene Madelung. 
 
10. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. 
Revisorer: Susanne Kjeldsen og Paul-Erik Dyssegaard Styrk 
Revisorsuppleanter: Anker Bay Rasmussen og Birgit Auerbach. 
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11. Information om aktiviteter i og uden for LPC, samt Årets LPC medlem. 
Johnny´s humørpokal: Tilfalder en person, der altid er behagelig, en ægte demokrat, en mester i 
retfærdighed, favner bredt og er næsten altid i godt humør – Humørpokalen tilfalder Henrik Wolfhagen 
(Henrik mener selv, han er en sur gammel mand,i hvert fald når han spiller. Henrik afsluttede grin og 
applaus fra forsamlingen.) 
 
Årets LPC medlem: Er et rigtigt mandfolk, en person der befinder sig godt bland mænd, en rigtig svigerfars 
drøm, en person der altid er i godt humør. Lars mødte personen første gang, for 30 år siden, på det 
tidspunkt en ganske ung dame, der voksede på til en arbejdsom og hjælpsom person. Årets medlem er 
Pernille Brauer. 
 
12. Eventuelt 
Lars er medlem af Starmaster, og har vundet deres mesterskab. Lars kan nu kalde sig Starmaster mester  
 
Ib Dalsgaard informerede om at der er kommet en petanque klub i Smørum. De har forespurgt mange 
gange hos kommunen, da de manglede lys på deres baner. Kommunen har nu installeret lys, så der også 
kan spilles i de mørke tider. Anker Bay mener der i lokalplanen er noget, der gør at vi ikke kan få lys, men 
emnet kan tages op på strategiseminariet. 
 
 Henrik Wolfhagen takkede for lysten til frivilligt arbejde. 
 
En liflig duft af Evas mørbradgryde bredte sig i klubhuset, hvilket nok satte en stopper for debatlysten. 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen kl. 20:30. 
 
 
 
 
 
 

Henrik Wolfhagen   Pernille Brauer 
 Dirigent    Referent 


