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1. Valg af dirigent 
Lars Friis 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 da forsamlingen var til at overskue, blev der ikke valgt 
stemmetællere. 
 
3. Le Président beretning 

Så er det igen tid til vores generalforsamling , og jeg vil gerne takke Benny for at ligge hus til nu 

hvor Andedammen er ramt af en vandskade. 

Året der er gået har på alle måder været et spænende år, med mange nye medlemmer og med 

flere på vej. 

Vi har haft 3 hold med i DGI 6 mands turnering og 1 hold i DPF veteranrække. 

1 holdet blev nr. 3 i A-rækken, 2 & 3 holdet gik begge ubesejret igennem C-rækken, og skulle 

mødes i den ene semifinale i oprykningsspillet, og her vandt de unge og de gik hele vejen og blev 

samlet vinder af C-rækken stort tillykke. 

Veteranholdet gik videre fra puljen og var meget tæt på at komme til finale weekenden. 

Jeg synes at Ledøje Petanque Club gjort sig rigtigt godt bemærkede og jeg håber at det forsætter i 

næste sæson. 

Vi har haft flere søndages turneringer med forskellige spille former med hekse petanque m.m. 

Vi har også fået afholdt et klubmesterskab i double, vi var 8 hold med mange gode kampe og 

vinderne blev Jens og Jesper stort tillykke, jeg synes at de fortjener en stor hånd. 

Grill & Petanque er en stor succes, stor tak til Birgit & Henrik. 

Sponsorstævnet er stadige en stor succes med Benny som primo motor og alle hans frivillige. 

Det er ingen hemmelighed at vi har mistede nogle sponsor, så hvis der sidder nogen blandt 

forsamlingen der kender nogle der vil være sponsorer, høre vi meget gerne fra jer. 

Vi har også i år haft en arbejdsdag hvor vi fik lavet diverse ting på og udenom banerne, og her skal 

lyde en stor tak til dem der kom gav en hånd med. 

Vi har haft en pubaften med stor succes, stor tak til Charlotte og Linda. 
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Og jeg er sikker på der vil komme flere i løbet af vinteren. 

René M har valgt at stoppe som kassere, og herfra skal der lyd til stor tak og held & lykke med 

tangoen fremover. 

Charlotte har sagt at hun gerne vil tage jobbet. 

Jeg vil gerne takke bestyrelsen og de forskellige udvalg for et godt samarbejde igennem året. 

En stor tak til vores handy mand Jesper Friis. 

Der skal også lyde en stor tak til Søren for hans store arbejde med at få styr på mail listen og for at 

skrive ud om de forskellige ting der sker i klubben. 

Til sidst vil jeg bare sige tak til alle fremmødte og jeg håber vi får en god aften. 

- Lars Friis mente at der også skal lyde en stor tak, til holdlederne, der gør et kæmpe stykke 

arbejde, så de fik en hånd med på vejen 😊 Aktivitetsdagen blev promoverede. 

- Henrik Wolfhagen mener der mangler aktivitet, ved de traditionelle arrangementer i 

klubben, hvor det altid er de samme der stiller op. 

 
Beretning godkendt, med skål og applaus. 
 
4. Le Trésorier fremlægger det revideret regnskab. 
Rene Madelung fremlagde regnskabet. Henrik Wolfhagen og andre uddybede at der reelt er kr. 28.000,- 
eller 38.000,- i egenkapital, alt efter hvordan man læser regnskabet. 
Regnskabet godkendt med klapsalve. 
 
 
5. Behandling af indkomne forslag. 
Der var ingen indkommen forslag. 
 
6. Le Trésorier fremlægger budget for fastlæggelse af kontingent. 
Rene Madelung fremlagde budgettet. Kontingentet blev fastholdt til 250/150 kr. 

- Henrik Wolfhagen pointerede at det er sponsorerne der bærer klubben, og stor tak til 
sponsorudvalget. 

- Hvis ”de unge” ønsker at tilmelde et hold til DPF, er der ikke afsat penge. Der er ikke endeligt 
besluttet om de ønsker det, men gør de det, vil klubben selvfølgelig betale. 

- Der er budgetteret med et overskud på klubhusdriften, på trods af at der i flere år har været 
underskud – Der skyldes en del i den lille bog, og der er en del der har en utrolig dårlig hukommelse 
når der skal sættes streger. Jesper Ramsgaard spurgte til Mobilpay, da der er mange der ikke har  
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kontanter, men der koster en del at få en foreningsmobilpay, så det er ikke lige på trapperne. Det 
der bliver givet til modstanderhold, af drikkevare og pølser m.m. ligger også i klubhusdriften. 

 
Budgettet blev vedtaget, med de faldende bemærkninger, og stor applaus.  
 
7. Valg af bestyrelse. 
Jack Pedersen genvalgt som Le Président. 
Pernille Brauer genvalgt til La Secrétaire. 
 
Der skal vælges en ny Le Trésorier, da Rene har valg at trække sig – Charlotte Høecke blev valgt med stor 
applaus. 
  
8. Valg af 2-5 suppleanter. 
Finn Pedersen, Svend Lohdahl, Søren Lindelev, Carsten Helmo og Jesper Ramgaard  
valgt til suppleanter med applaus. 
 
9. Valg af medlemmer til udvalg. 
Spillerudvalg: Jack Pedersen, Stefan Johansen, samt Anders Kjeldsen eller Jesper Ramgaard. 
Baneudvalg: Udliciteret til Jesper Friis, med Finn Pedersen og Henrik Wolfhagen som henholdsvis 
supervisér og stamper. 
Cafeteria - og klubhusudvalg: Ulla Friis, Karna Bay, Winnie Styrk, Paul Erik Dyssegaard Styrk, Linda Rieb og 
Hanne Pedersen. 
Sponsorudvalg: Benny Johansen og Jack Pedersen. 
 
10. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. 
Revisorer: Vibeke Johansen og Henrik Wolfhagen 
Revisorsuppleanter: Jesper Poulsen og Lars Friis. 
 
 
11. Information om aktiviteter i og uden for LPC, samt Årets LPC-medlem. 
- Der er repræsentantskabsmøde i DPF 17/11-2018, hvor der er et forslag om at hvis man er medlem af en 
klub, får man automatisk licens, og kan deltage i DPF´s turneringer m.m. 
- Rene takkes, med et par flasker, for det store arbejde han gennem tiden har lagt i klubben, og vi håber da 

stadig at se han😊 
 
Johnny´s humørpokal:  
Pokalen tilfalder i år en person, der desværre ikke er tilstede i aften – Vi håber personen deltager i andespil 
01/12-2018, hvor det afsløres. 
 
Årets LPC-medlem: 
Årets LPC-medlem, er en person der har gjort noget for ikke egen vindings skyld. En man kan få til at 
hjælpe. En der har temperament og stadig er godheden selv. En der kan bestikkes – Svend Lodahl. 

Svend takker, og mener der er en være at være medlem af klubben 😊 
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12. Eventuel 
- Ulla mener at ved udlån af klubhus, betaler vi for toiletpapir, sæbe, taps til opvaskemaskinen m.m. og det 
skal man have for øje. Finn kommenterer at vi ikke låner huset meget ud, og dem der låner det, afleverer 
det i pæn stand. Henrik mener det er super vi låner ud til andre foreninger, da vi dermed står bedre overfor 
kommunen. 
- Paul Erik spørger ind til hvorfor Vandværket ikke kan låne vores lokaler – Det kan de ikke da det er en 
erhvervs drivende virksomhed, der har midlet til at leje lokaler. Det forsåles, at de bliver sponsorer, så kan 
de kaste en kugle og holde deres arrangementer. 
- Søren vil gerne have større åbenhed om hvad der er af spillemuligheder, samt vi oplyser medlemmerne 
om at der er mulighed for at blive sponsorer. Lars mener at det er oplyst hvad der er af spillemuligheder, til 
en vis grad, og at muligheden for at blive sponsorer er meldt begrænset ud til private medlemmer. Alle er 
velkommen. 
- Stefan spørger til om der må laves et opdateret logo, da det vi har er af ældre dato. Lars fortæller 
historien bag logoet, der skulle have været det franske flag, men rent faktisk er det jugoslaviske flag. Jack 
mener det skal op i bestyrelsen, men Stefan arbejder videre, og så ses der på det. 
- Lars har modtaget en lille pakke efter Jens Jørgen Nygaard, hvori der bl.a. var ca. 30 pins. 
 
 
 

Husk Julefrokost/Andespil d. 01/12, med spilstart kl. 09:30 
 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen kl. 20:45. og modtog en lille 
erkendelighed for hvervet. Duften af Jespers mørbradgryde bredte sig i forsamlingen. 
 
 
 
 
 
 
                                    Lars Friis    Pernille Brauer 

           Dirigent            Referent 


