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Lars Friis bød velkommen til generalforsamlingen, med den fine klokke vi har modtaget af Nøddebohave, til 
de i alt 23 fremmødte. 
 
1. Valg af dirigent 
Birgit Tygesen blev valgt til dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var lovmæssigt indkaldt. 
 
2. Valg af referent 
Pernille Brauer blev valgt til referent.  
 
3. Le Président beretning 
Endnu et år er forløbet siden vi var her til generalforsamling seneste gang. Det er jo dejligt at se, at der 

fortsat er så mange – ud over bestyrelsen - der gider møde op. Det er et livstegn for klubben. Det er en test 

på, om der fortsat ønske om at fortsætte vores aktiviteter, om det så er petanque eller andre sociale tiltag. 

Det er dejligt – så gider man godt tage en tørn til i fællesskabets navn. Og vi er jo også stadigvæk en stor 

bestyrelse – og alle gider gerne fortsætte. Det er herligt. 

Jeg vil i år starte med at fortælle om en stor succes – igen. 

I DGI fejrede vi i år nemlig igen store triumfer. Henriks Hold blev nr. 2 og fik sølvmedaljer ved 

Storkøbenhavnsmesterskaberne - efter 6 gange i træk at være blevet nr. 1. P96 stillede i år et stærke hold 

bestående at næste udelukkende tidligere landsholdsspillere. Dem kunne vi ikke klare. Holdet syndes det 

var en dyr sejer, da der ikke mere gives tilskud til tansport og ophold, så nu må vi se om de stiller op næste 

år. Sølvmedaljerne gav kvalifikation til Øst-Finalen som Ledøje vandt suverænt med sejre i 14 ud af 16 

kampe. Super flot. Vi fik en stor vandrepokal som bevis. 

Ved Storkøbenhavnsmesterskabet vandt vores hold i B-rækken Ibs hold og rykker dermed op i A-rækken. 

Stort tillykke med det. Jeg hører at de har ambitioner om at møde Henriks hold i finalen. Nu må vi se 

hvordan det går. Det er i hvert fald flot at Ledøje nu har 2 hold ud af kun 8 hold i den bedste række. 

Vores hold i C-gruppen er vores Dreamteam med Claus som holdleder. De blev igen i år puljevindere, men 

de måtte trække sig fra finalestævnet da de ikke kunne stille hold. Ærgerligt – både for dem og de 

modstandere de skulle have mødt. De var nu kun 3 hold til finalen. Oven i får vi også en bøde for at 

udeblive. Jeg håber at der komme bedre styr på det næste år. 

Vores 2 veteranhold har også deltaget i DPFs veteranturnering i år. Det ene hold blev nr. 4 i puljen og det 

andet nr. 2 i puljen med hhv. 4 og 5 point. Jeg håber at de fortsætter med at deltage. Det ene veteranhold 

er et hold udelukkende med spillere fra Nøddebohave. 

Året 2013 lignede også på andre måder året 2012 ret meget. Det har ikke været megen aktivitet. Vi har 

inviteret til rødvinsstævne med grill, 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. Vi har ikke længere nogen fast  
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træningsdag, da der slet ikke kommer nogen mere. Vi er kommet lidt ned i et hul, som det er svært at 

komme op fra igen.  

Venskabsstævnet med Nøddebohave blev desværre også aflyst. Vi var kun 4 fra klubben der var tilmeldt. 

Ulla og jeg og to medlemmer fra Smørum. Vi må have en drøftelse af om der fortsat er et ønske blandt 

medlemmerne om at fortsætte det arrangement. 

Jeg vil dog benytte lejligheden til at sige tak til de medlemmer der trods alt har deltaget i aktiviteterne. 

Både til Rødvinsstævnerne samt til alle de turneringer vi trods alt har deltaget i. 

Jeg må også huske at takke 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 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 dem der gider tage slæbet, for at vi alle kan hygge os 

sammen. 

Speciel tak til Søren Lindeløv – som flittigt opdaterer vores hjemmeside med nyheder fra egen og andre 

klubber. Husk at tjekke en gang imellem og hold jer opdateret om hvad der sker i LPC. 

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 68 spillere der deltog med 34 hold. 

Der var deltagere fra i alt 35-40 firmaer. Flere af holdene var 2 sponsorer sammen. Banerne måtte trække 

om på den anden led så der var plads til at alle hold kunne spille. 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 besat - ude som inde. 

Mon ikke de alle vender tilbage næste år. Der er i øvrigt kommer 2-3 nye sponsorer til, og kun et par 

stykker er stoppet. Det var det samme sidste år.  

Endnu en succes som vi bør nævne. Midt i juli var der for 5. år i træk DGI Stafetten i Ledøje. Der var 88 

deltagere kun overgået af 92 spillere i Jonstrup. Det var en super fin dag hvor vi fik ca. kr. 1500,00 i 

overskud. 

Her i foråret erstattede vi et rødvinsstævne med et lever/bøf arrangement. Vi syns at det var for koldt til 

petanque. Det var en stor succes. Vi holder et igen – planlagt til d. 31. januar. Vi planlægger også et 

ølsmagningsarrangement snart. Vi skal lige på den anden side af julen. Også et besøg ved Roskilde 

Domkirke er på tegnebrættet. dan Auerbach kan bl.a. skaffe adgang til loftet, så vi kan se det store 

renoveringsarbejde som er blevet udført her. jo – der er noget at se frem til. 
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Der har været afholdt mesterskaber. Der var inviteret til både single, double og Triple, men der kom kun 

spillere nok til at afholde single inkl. skud som er samme dag. Vi har drøftet i bestyrelsen og spillerudvalget 

kun at holde et enkelt mesterskab om året. Et kombineret single, double og triplemesterskab – på een dag. 

Hvor der kun findes én vinder. Mere om det til næste år. 

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

gode ting for klubben. Der kom i ca. 15 medlemmer. Der blev frisket op med ny malet lidt. Der blev lagt 

nogle flere påskeliljeløg hist og pist. Vores teltoverdækning blev sat op. Det var et helt nyt telt. Det var et 

stort arbejde. 

Vi fik en frokost bagefter – den var rigtig go. 

Her i september havde Svend inviteret til Kastellet. Og vi var 22 deltagere som fik en god og interessant dag 

i rigtigt godt vejr, og hørte en masse om Kastellets historie og besøgte gamle stuer, fængslet og Kastellets 

Kirke. Det var super flot. Frokosten blev indtaget i Restaurant Toldboden som ligger tæt på. En dejlig dag. 

Mange tak til Svend. Også tak til Svend for at tage teltdugen ned her til efteråret. Dejligt med aktive 

ressourcestærke medlemmer. 

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. Vi skal blive ved med at arrangere med af det 

der virker.  

Måske skulle vi ændre formålsparagraffen. Den lyder som følger: 

LPC’s formål er – i en sportslig og venskabelig ånd – at fremme interessen for pétanque-sporten – 

primært i Egedal Kommune. LPC’s aktiviteter skal tilgodese såvel bredde- som konkurrenceniveau 

gennem afholdelse af træning og turneringer m.m. 

Og det er jo ikke helt, det der sker i dag. Måske skal vi ændre formålsparagraffen til et mere socialt formål – 

end det sportslige det er i dag. 

Det skal vi have en debat om. Gerne i dag på generalforsamlingen hvis nogen vil bidrage. Ellers vil v i drøfte 

det på bestyrelsens kommende strategiseminar i februar. 

 Hvis en eller flere af jer kunne tænke sig at deltage i bestyrelsesarbejdet må i endelig sige til. 

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. 
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4. Le Trésorier fremlægger det revideret regnskab. 
Rene Madelung fremlagde regnskabet, der resulterer i et lille underskud på kr. 404,17. Regnskabet blev 
godkendt. 
 
5. Behandling af indkomne forslag. 
Der var 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. 
 
Der blev stillet spørgsmålstegn til at budgettere med et underskud på kr. 1.633,-, men det er kun tal, og 
man kunne sagtens have hævet f.eks. sponsorindtægterne, og derved komme ud med et overskud. 
 
Budgettet blev vedtaget, med stor applaus til Rene – Det er ikke alle bilag der er lige ”regnskabsvenlige” 
 
7. Valg af bestyrelse. 
Benny Johansen – genvalgt til Le Viceprésident 
Rene Madelung – genvalgt til Le Trésorier. 
Paul-Erik Dyssegaard - Valgt til bestyrelsesmedlem. 
Alle valgt med stor applaus.  
 
8. Valg af 2-5 suppleanter. 
Finn Pedersen, Dan Auerbach, Svend Lodahl og Eva Dam  
vælges til suppleanter med applaus. 
 
9. Valg af medlemmer til udvalg. 
Spillerudvalg: Birgit Tygesen og Frimann. 
Baneudvalg: Finn Petersen (Primus motor), Svend Lodahl, Eva Dam og Pernille Brauer. 
Cafeteria - og klubhusudvalg: Ulla Friis, Winnie Styrk, Paul Erik Dyssegaard Styrk, Hanne Pedersen og 
Linda Reib. 
Sponsorudvalg: Benny Johansen og Rene Madelung. 
 
10. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. 
Revisorer: Susanne Kjeldsen og Helle Petersen 
Revisorsuppleanter: Charlotte og Vibeke 
 
11. Information om aktiviteter i og uden for LPC, samt Årets LPC medlem. 
Johnny´s humørpokal: Gives til en humørbombe, en lille bitte en af slagsen, der gennem tiderne har 
indtaget mange små grå, øl og vin, og altid griner på de forkerte tidspunkter – Karna Bay 
 
Årets LPC medlem: Det har i år ikke været svært, men personen er desværre ikke til stede i dag, så den 
egentlige overrækkelse og tale, vil finde sted ved andestævnet d. 23/11. Personen har de seneste år 
påtaget sig flere og flere opgaver, ikke mindst omkring mad. Æren tilfalder i år Paul Erik Dyssegaard.  
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Informationer: DGI-stævner forsætter til næste år, selv om der er planer om at nedlægge Petanque som 
selvstændig sport, trods 12.000 medlemmer (er nu helt aflyst, så ingen grund til panik). 
 
12. Eventuelt 
Dan K. savner at spille om søndagen, og spørger om det har været en succes at flytte dagen til torsdag. 
Lars F. svarer at der var søndage, hvor der slet ikke var nogle fremmødte, og torsdagene erstatter ikke 
søndage, men der skal være en bonus/rødvin, før der kommer nogen. 
Hanne vil gerne bibeholde søndag og så lave grill og hygge der. 
Vibeke syndes det var dejligt med rødvinsturneringerne om søndagen, og foreslår at man holder skifte 
mellem torsdag og søndag, til rødvinsstævnerne. 
Eva vil gerne have genindført søndage. 
Birgit mener at folk havde fået andre interesser om søndagen, og derfor ikke mødte op. Grill og hygge om 
torsdagen har været en succes for dem der har deltaget. 
Dan K. savner stadige søndagene  
Lars F. er inde på at man måske bare skal holde rødvinsstævner hver 14. dag. Datoerne fastlægges i 
februar, og så skal der bare sendes huskemails ud. Grill og hygge fastholdes, men hvornår fastlægges på 
strategiseminariet. – Andre gode ideer efterlyses. 
 
Ib spørger til vinterpetanque i Værløse. 
Lars F. informerer om at Jonstrup har ”fået” en hangar, hvor der måske kommer baner til næste år. LPC har 
givet tilsagn om et lille økonomisk tilskud på ca. 5-10.000,-. Der har ikke været varme på i hangaren i ca. 6 
år, så der skal laves en del. Starmaster træner hver onsdag indendørs i Solrød – det koster kr. 25,- pr. gang. 
 
Helle P. spørger om man kan flytte aktivitetsdagen, da der er nogle der har andre faste aftaler den dag. 
Lars F. svare at den ligger fast st. Bededag, da det altid har været en succes. 
 
Dan K. foreslår at man kan invitere til en hygge og spildag i Bylaug Nyt. 
Lars svarer, at det kan tages op på strategiseminariet, men at bylauget ikke har været særlig 
imødekommende ved tidligere henvendelser. 
Benny mener at man kunne skrive i Ledøje-Smørum avis. 
 
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. 20:35. 
 
 
 
 
 
 

        Birgit Tygesen   Pernille Brauer 
           Dirigent            Referent 


