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Jack bød velkommen til generalforsamlingen - med den fine klokke vi har fået af Nøddebohave - til de i alt 
18 fremmødte. 
 
1. Valg af dirigent 
Lars Friis blev valgt til dirigent. Han takkede for valget . 
 
2. Valg af referent 
Pernille Brauer blev valgt til referent, og forsamlingen blev enige om at stemmetællere var overflødige i 
den lille, sluttede flok.  
 
3. Le Président beretning 
Så er vi samlet igen, ca. 1 år efter jeg blev valgt til Le Président, så dette er min første beretning. Dette har 
været et lærerigt år, men jeg må også erkende, at vi har et større stykke arbejde foran os. Vi har haft flere 
arrangementer, der har måttet aflyses grundet manglende tilmeldinger, så når vi til januar mødet til vores 
strategiseminar, skal der kikkes på, hvordan vi får flere til vores arrangementer. 
 
Nå, men nu til lidt om hvordan det går på den sportslige front .  
Henriks hold blev nr. 3 i A-rækken, og tillykke med det.  
Ibs hold rykker desværre ud af A-rækken, men så kan det det være at de vinder nogle flere kampe, og hvem 
ved måske B-rækken.  
Irwings hold spillede i år i C-rækken, i stedet for at spille veteranturnering under DPF. Det blev ikke til en 1. 
plads i deres pulje, så der var ikke noget slutspil for dem.  
Finn og Jacks hold vandt deres pulje i C-rækken uden at tabe, så forventningerne var store, da holdet tog til 
Rødovre for at spille om oprykning. Holdet var dog ikke på fra morgenstunden, så det blev ”kun” til en 3. 
plads . 
 
Som tidligere nævnt har vi haft flere arrangementer, hvor der enten har været meget få eller slet ingen, 
men et af de få arrangementer, der har haft pæn deltagelse, er Henrik & Birgits Træning og Grill. Der skal 
lyde en stor tak til dem begge, og jeg håber de vil forsætte med arrangementet til næste år  
 
Der skal også lyde en rigtig stor tak til alle sponsorer, som gør det muligt at holde gang i klubben. Til 
sponsorenes store dag, sponsorstævnet, må jeg bare bukke og neje, og sige en kæmpe tak til Benny. Uden 
dig Benny, så tror jeg ikke at stævnet ville være så stor en succes – siger man sponsorstævne, sige man også 
Benny. Der skal også lyde en stor tak til Paul Erik, Winnie, Ulla og Karna for deres fantastiske mad til 
sponsorstævnet. I det hele taget fortjener cafe-udvalget en stor tak. 
 
Aktivitetsdagen St. Bededag var vi ca. 20 fremmødte, og vi fik lavet en del. Efterfølgende frokost fra cafe-
udvalget – Tak til alle der hjalp. 
 
Når jeg nu er i gang med at takke, så er der en som fortjener en rigtig stor tak – Det er Søren . Når jeg 
enten skriverindbydelser ud til arrangementer med forkert dato, eller sætter forkert nr. på indkaldelser til 
bestyrelsesmøder, så spotter Søren det, og er så venlig at gøre mig opmærksom på det. 
 
Der skal også lyde en stor tak til bestyrelsen, uden jer så går det ikke. 
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Her d. 09/10-2015 havde vi vinsmagning ved Allan Gottlieb, hvor der var ca. 15 personer fremmødt, der alle 
havde en dejlig aften. – Stor tak til Allan, for arrangementet. 
 
Til sidst vil jeg gerne sige en stor tak til min ”mentor” Lars, der altid har tid, hvis jeg er i tvivl om et eller 
andet. 
 
Og til allersidst vil jeg gerne takke alle klubben medlemmer, og håber at vi ses en masse på banerne eller i 
Andedammen fremover. 
 
Mange tak og med venlig hilsen 
Le Président – Jack Pedersen 
 
Der var ingen spørgsmål, eller kommentarer, så beretningen blev godkendt med applaus  
 
 
4. Le Trésorier fremlægger det revideret regnskab 
Alle bilag er desværre glemt i Rødovre, men et ark med regnskabet gik rundt  
René Madelung fremlagde regnskabet, der resulteret i et lille overskud. Regnskabet blev godkendt. 
 
5. Behandling af indkomne forslag 
Der var ingen indkommen forslag. 
 
6. Le Trésorier fremlægger budget for fastlæggelse af kontingent 
René Madelung fremlagde budgettet der blev godkendt. 
Kontingentet blev fastholdt til 250/150 kr. 
 
Budgettet blev vedtaget, med stor applaus til René – Det er ikke alle bilag der er lige ”regnskabsvenlige” 
 
7. Valg af bestyrelse 
Benny Johansen – genvalgt til Le Viceprésident 
Vibeke Stougaard – valgt 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, Lars Friis og Eva Dam  
vælges til suppleanter med applaus. 
 
9. Valg af medlemmer til udvalg 
Spillerudvalg: Birgit Tygesen, Linda og Charlotte. 
Baneudvalg: Finn Petersen (Primus motor), Svend Lodahl, Eva Dam og Pernille Brauer. 
Cafeteria - og klubhusudvalg: Ulla Friis, Karna Christiansen, Winnie Styrk, Paul Erik Dyssegaard Styrk og 
Hanne Pedersen. 
Sponsorudvalg: Benny Johansen, Vibeke Stougaard og René Madelung. 
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10. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter 
Revisorer: Charlotte Og Vibeke Johansen 
Revisorsuppleanter: Jesper Poulsen og Henrik Wolfhagen 
 
11. Information om aktiviteter i og uden for LPC, samt Årets LPC medlem 
Vi er med i EIF, hvor vi har ansøgt om en sodavandsautomat – Det endelige svar foreligger ikke på 
nuværende tidspunkt, men de kikker på det. 
Der er Pub-aften d. 30/10 med bøf og lever, men da kokken ikke kan, skal der findes en anden aften. 
Julefrokosten er i år 21/11, hvor det skal være traditionel mad – der udsendes snarest indbydelse. 
 
Johnnys humørpokal: – Vi har i bestyrelsen talt om Johnnys humørpokal, og da dette emne kom på banen, 
var alle enige om, at dette var det åbenlyse valg  så i år er det ikke bare en person, men to, hvilket vil sige 
jomfruburet – Linda & Charlotte  
 
Årets LPC medlem: Dette er en person der sjældent har en kugle i hånden, men altid er hjælpsom. 
Ungdommelig, villig og altid klar med en sofa, hvis nogen skulle har brug for det. Årets LPC-medlem er 
Karna Bay.  
 
12. Eventuelt 
Søren L. – der er mange arrangementer, der ikke bliver til noget, men de, der har gjort forarbejdet, skal 
have tak, og medlemmerne skal motiveres, hvilket kunne gøres vis de sociale medier. René kikker på den 
Facebook-profil, LPC allerede har. 
Benny J. har hørt rygter om, at der kommer en dart-klub i byen, med hvilken der evt. kunne laves et 
samarbejde omkring klubaftner og turneringer . 
 
En liflig duft af Evas mørbradgryde bredte sig i klubhuset, hvilket nok satte en stopper for debatlysten, så Le 
Président takkede forsamlingen og specielt Eva for madlavningen.  
 
Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen kl. 20:15. 
 
 
 
 
 
 

 Lars Friis   Pernille Brauer 
 Dirigent     Referent 


