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1. Valg af dirigent 
Henrik Wolfhagen blev valgt til dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var lovmæssigt indkaldt, 
men pkt. 7 valg af bestyrelsesmedlem udgår. 
 
2. Valg af referent 
Pernille Brauer blev valgt til referent, og Birgit Tygesen og Ulla Friis blev valgt stemmetællere. 
 
3. Le Président beretning 
Forsamlingens holdt et øjebliks stilhed til minde om Erik Frimann, der desværre er gået bort i det for 
gangende år – Ære være hans minde. 
 
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 næsten 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. 1 i a-rækken og blev dermed 
storkøbenhavnsmestre 7. gang på 8 år. Holdet deltog i Landsmesterskaberne i Ålborg. De fik dog ingen 
medaljer med denne gang. Jeg var selv til EM med DK´s damehold hvor vi fik sølvmedaljer, og tabte til 
Spanien i finalen med 12-13. 
Ved Storkøbenhavnsmesterskabet gik det ikke helt så godt for vores andet hold i A-rækken. De rykkede 
desværre ned i B--rækken. Så kan de vinde nogle flere kampe til næste år. 
Vores hold i C-gruppen er vores Dreamteam med Rene som holdleder. De blev nr. 2 i puljen da de lige 
netop tabte sidste kam i puljen, og kom derfor ikke til finalestævnet. Øv. 
Vores 2 veteranhold har også deltaget i DPFs veteranturnering i år. Vores ene hold kunne ikke finde spillere 
nok og måtte trække sig. De andet fra Nødebohave tabte alle deres kampe. Men jeg er sikker på at de 
hyggede sig som altid. 
 
Umiddelbart efter generalforsamlingen - inden sæsonstart holder vi altid strategiseminar, hvor vi 
planlægger sæsonen og snakker om, hvad vi skal finde på af nye og gamle tiltag. Det er altid hyggeligt. 
 
Vi har inviteret til mange arrangementer. Tilslutningen har været ret svingende. Men der har faktisk 
deltaget en del i Træning og Grill. 10-20 stykker når det var bedst. Stor tak til Henrik og Birgit der har 
fastholdt at holde disse hyggelige arrangementer.  
Der har også været rødvinsstævner med ganske få deltagere. Nu må vi se om vi fortsætter med det.  
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. 
 
Aktivitetsdagen Store Bededag gik igen fremragende. Ca. 20 deltagere hen over dagen. Vi fik gået til den 
som vi plejer. Anlægget stod fantastisk flot bagefter. Maling og beskæring og meget andet blev der udført. I 
klubhuset blev der ryddet op og syet gardiner. De bliver færdige til næste års aktivitetsdag. Håber at vi 
bliver ved med de. De afsluttes altid med en dejlig frokost m.v. 
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Et arrangement som vi stadigvæk har kolossal succes med - er sponsorstævnet. Det var endnu engang i år 
en superfin dag. Der var 58 spillere der deltog. Der var deltagere fra i alt ca. 35 firmaer. Flere af holdene var 
2 sponsorer sammen. Det var en hel fantastisk dag, med dejligt vejr. Jeg fik lov til at være med hvis jeg 
arrangerede stævnet. Og det gik rigtigt fint - tror jeg. I køkkenet trakterede PE og Winnie, 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.  
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. 
 
Endnu en succes som vi bør nævne. Midt i juli var der for 6. år i træk DGI Stafetten i Ledøje. Der var i år kun 
66 deltagere. Men det var også dårligt vejr. Så det var OK. Det var en super fin dag hvor vi fik ca. kr. 1500,00 
i overskud. 
 
D. 8/11 holdt vi ølsmagning. En hyggelig aften med 20 deltagere. D. 31. januar holdt vi lever/bøf 
arrangement med 25 deltagere. Det var også hyggeligt. Også et besøg ved Roskilde Domkirke fik vi 
gennemført. Det var Dan Auerbach der stod for det. Der var vist 12-15 stykker der havde en super fredag 
eftermiddag. 
 
Der har også været afholdt mesterskaber. Der var inviteret til både single, double og triple på samme dag. 
Vi må lige evaluere på hvordan det gik. Der kom kun 7 deltagere. Birgit Auerbach og Paul-Erik vandt det 
meste. 
 
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.  
Jeg er på valg i år, og vil derfor foreløbigt takke for de for gangende 6 år. 
 
Beretning godkendt, med skål og applaus. 
 
4. Le Trésorier fremlægger det reviderede regnskab. 
Rene Madelung fremlagde regnskabet. Der er i øjeblikket 88 medlemmer, hvoraf de 44 er sponsorer. 
Regnskabet godkendt med applaus. 
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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. 
Der var spørgsmål til, hvad kr. 14.000,- under baneanlægget er blevet brugt til. De dækker bl.a. 
aktivitetsdag, græsslåning og leje. 
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. 
Jack Pedersen valgt som Le Président. 
Pernille Brauer genvalgt til La Secrétaire. 
 
Lars motiverede valget af Jack, da Lars ikke mener, at han på nuværende tidspunkt kan bidrage med mere 
nyt, og klubben derfor trænger til forandring. 
Jack motiverede sit kandidatur, med at konkludere, at klubben har mange gode ting, men at der er flere 
ting der kan gøres, samt at nogle ting måske kan gøres anderledes. 
 
Valgt med stor applaus, og tillykke til Jack med valget.  
 
8. Valg af 2-5 suppleanter. 
Finn Pedersen, Dan Auerbach, Svend Lodahl, Eva Dam og Lars Friis  
valgt til suppleanter med applaus. 
 
9. Valg af medlemmer til udvalg. 
Spillerudvalg: Birgit Tygesen, Linda Rieb og Charlotte Høecke. 
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, Linda Rieb og 
Hanne Pedersen. 
Sponsorudvalg: Benny Johansen og Rene Madelung. 
 
10. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. 
Revisorer: Susanne Kjeldsen og Charlotte Høecke. 
Revisorsuppleanter: Vibeke og Henrik Wolfhagen. 
 
 
11. Information om aktiviteter i og uden for LPC, samt Årets LPC medlem. 
Hvad er der at fortælle ….. Der er generalforsamling i DPF d. 15/11, hvor Henrik, Lars og René deltager. Der 
er ikke sket meget uden for sognet, da en del er blevet aflyst grundet manglende deltagelse, så der skal 
stærke kræfter og nogen, der vil gå forrest, hvis denne udvikling skal vendes. 
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Johnny´s humørpokal:  
Først historien om Johnny, der var et skattet medlem, der desværre er gået bort, hvorefter de efterladte 
valgte at indstifte en pokal i hans ånd. 
 
Pokalen tilfalder i år en person, der har det bedste/mest smittende grin (forsamlingen fik en prøve), et kært 
medlem, og helt i Johnnys ånd – Birgit Tygesen. 
 
Årets LPC medlem: 
Der er formanden der alene bestemmer, hvem der bliver årets medlem. Nogen har tidligere valgt en, de 
ikke kunne lide, andre den de bedst kunne. I år tilfalder æren en, der har været med i mange år, holdleder, 
bestyrelsens eneste kvindelige suppleant, og hvert år laver mad til generalforsamlingen – Tillykke til Eva 
Dam. 
 
Lars Benytter lejligheden til takke for de 6 år som formand. I tidernes morgen var det Lars, der satte en 
annonce i avisen, hvilket blev starten på LPC, og har nu også været formand. Det vigtigste er at være 
sammen, og den sjæl skal forsætte. Lars lader muligheden for at komme tilbage til formandsposten på et 
tidspunkt stå åben …….. 
 
12. Eventuelt 
Søren opfordrede til en stor tak og applaus til Lars, for hans virke som formand, hvilket forsamlingen straks 
efterkom, med stor deltagelse. 
 
Ib takker af som holdleder – Han blev takket for hans store arbejde og angement med et par flasker. 
 
Birgit har talt med Bylauget, og det er muligt, vi kan få en fast side, ligesom Ledøje-Smørum avis også er en 
mulighed. 
 
Henrik takkede Lars for overtagelsen af formandsposten – Det var en ”døende” klub Lars overtog, der nu 
har ”løftet” sig. Lars sidder ligeledes som formand for DPF, hvilket er 2. gang i historien at denne post 
besindiges af formanden for LPC. 
Jack skal ”bare” side på posten i 8 år, så er der flere, der måske i deres otium er klar på at tage en tørn til. 
 
Husk Julefrokost/Andespil d. 22/11, med spilstart kl. 09:30 
 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen kl. 20:30. 
 
 
 
 
 
 
 Henrik Wolfhagen  Pernille Brauer 
 Dirigent    Referent 


