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Ledøje Petanque Club 
Referat af Generalforsamling 21. oktober 2016 

 
1. Valg af Dirigent.  
Lars Friis valgt til dirigent.  

 
2. Valg af referent og stemme tællere.  
Benny blev valgt til Referent.  
 
3. Le Président beretning.  
Le Président beretning.  
Så er endnu et år gået og vi har igen i år haft arrangementer der måtte aflyses.  
Vi har i bestyrelsen givet hinanden hånd på at hvis vi holder et arrangement, så vil hele 
bestyrelsen så vidt muligt deltage.   
Vi har også snakket om at pub-aften, bøf & lever m.m. evt. kan ligge onsdag aften, da der er 
mange som er optaget af andre gøremål i weekenderne.  
På den sportslige front har det været et magert år i DGI-regi, Henriks hold måtte ud i 
nedrykningsspil for at blive i A-rækken. Ibs hold måtte ud i nedrykningsspil for at blive i B-
rækken, Ib har meldt ud at han stopper som holdleder, så her fra skal der lyde en stor tak til 
Ib for hans tid som holdleder. Der venter en opgave med at finde en der vil overtage jobbet 
som holdleder. Dream Team havde store forventninger til sæsonen men de blev desværre 
kun nr. 2 i puljen og derfor gik de ikke videre til slutspillet. Så holdejerne har varslet træning 
inden næste sæson. Når vi snakker om resultater, skal jeg lige bede forsamlingen om at give 
en klapsalve for Lars Friis som blev Danmarksmester i skud for veteraner.   
En stor tak til Henrik & Birgit for træning og grill det gør i sgu godt.  
Som nogle måske har set så er julefrokosten rykket til lørdag 26/11, hvor vi også vil afholde 
klubmesterskabet i ny form så alle kan være med.  
En stor tak til sponsorer og til Benny og medhjælpere for sponsorstævnet, som igen i år var 
en stor succes.  
En kæmpe stor tak til cafe-udvalget for jeres fantastiske mad.  
Ved Aktivitetsdagen St. Bededag var vi ca. 20 fremmødte, og vi fik lavet del. Der skal lyde en 
stor tak til Henrik som ikke kunne deltage på dagen, men som havde været nede og tage en 
stor tørn inden, og til Lars som var syg på selve dagen, men kom og lavede lidt og et par 
dage efter var dernede og tage en tørn. En kæmpe stor tak skal der også lyde til Bdr. Friis 
for deres fantastiske indsats,og til cafe-udvalget for en dejlig frokost.  
Ingen beretning uden en tak til Søren både som webmaster og sparringspartner for 
bestyrelsen.  
Til sidst en stor tak til bestyrelsen og div. udvalg for samarbejdet.  
Mange tak og med venlig hilsen   
Le Président- Jack Pedersen  
Formandens tale godkendt med applaus.   
 
 
  
4. Le Trésorier fremlægger det reviderede regnskab  
Vibeke fremlagde regnskab. 
Der blev nævnt noget om hensættelse i regnskab, hvor mange år har vi afsat disse 3 Tkr.   
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Kasseren checker op det kommende år.  
Revideret regnskab godkendt med applaus. 
 
5. Behandling af indkomne forslag.  
Ingen indkomne forslag.  
 
6. Le Trésorier fremlægger budget for fastlæggelse af kontingent.  
Budget gennemgået, måske lidt optimistisk. 
Kontingent forbliver uændret. 250/150 
 
7. Valg af bestyrelse på valg er:  
Le Président Jack Pedersen Genvalgt.  
Le Secrétaire Pernille Brauer. Genvalgt  
Bestyrelsesmedlem Paul Erik Dyssegaard. Genvalgt.  
 
8. Valg af 2-5 suppleanter, på valg er:  
Finn Pedersen. Genvalgt  
Dan Auerbach. Genvalgt  
Svend Lodahl. Genvalgt  
Eva Dam Ønsker ikke genvalg.  
Lars Friis Genvalgt  
Ny Suppleant Rene  
 
9. Valg af medlemmer til udvalg.  
Spillerudvalg: (Birgit, Linda og Charlotte). Birgit ønsker ikke genvalg, men tager sig af 
onsdags grill og vin. Charlotte Formand og Linda + Jack er så det nye spilleudvalg. 
  
Baneudvalg: (Finn Petersen (Primus motor) Svend, Pernille) Anker sprøjter.  
 
Cafeteria- og klubhusudvalg: (Ulla, Karna, Winnie, Paul Erik, og Hanne) Genvalgt  
 
Sponsorudvalg. (Benny, Vibeke og Rene). Genvalg  
 
10. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.  
Revisorer (Charlotte og Vibeke Isolering) Genvalg  
Revisorsuppleanter (Jesper og Henrik) Genvalgt  
 
11. Information om aktiviteter i og uden for LPC, samt årets LPC medlem  
Udfordring aktiviteter, Pub aften-onsdage, ud over det, så er der Jul og mesterskab den 
26.11. 2016.   
Årets LPC medlem (Karna 2015). Le Président meddelte at årets LPC medlem først bliver 
udråbt til årets julearrangement 2016, vi venter spændt. 
Årets Johnny Humør pokal (Linda og Charlotte 2015). Tillykke til Lars Friis Mister Swing 
King, Altid humør, surt som sødt en værdig mand 2016.  
12. Eventuelt.  
Der blev snakket, hygget og sagt tak for god ro og orden, herefter til aftens kødgryde . 
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