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Jack bød velkommen til generalforsamlingen. 

1. Valg af dirigent  

Lars Friis blev valgt til dirigent, der takkede for valget, konstaterede at generalforsamlingen var livligt 

indkaldt        

2. Valg af referent 

Pernille Brauer blev valgt til referent, og forsamlingen blev enige om at stemmetællere var overflødige i 

den lille sluttede flok på 21 fremmødte. 

3. Le Président beretning 

Så er vi nået til årets generalforsamling, og jeg vil starte med at takke alle vores sponsorere og 

vores frivillige. 

I året der er gået har vi haft vores aktivitetsdag, hvor der blev lavet forskellige ting ved banerne 

på trods af det dårlige vejr og der blev ryddet godt op i Andedammen. 

Igennem hele sæsonen har Jesper Friis sørget for at holde de grønne områder, og han gør det 

kanon, når vi har besøg ude fra roser de hvor flot vores anlæg ser ud. 

Vi har fået en mail fra vores udlejer Poul Lindstrøm angående han gerne vil sælge området 

hvor baner ligger til os, vi har haft Lars F. & Henrik W. til at snakke med Poul & hans kone, om 

hvad det evt. skulle koste petanque klubben at købe området. Der stadige ting der skal 

undersøges m.m. og Lars & Henrik køre forløbet og har hele bestyrelsens opbakning, og hvis 

der er nogen som evt. har spørgsmål, er jeg sikker på at Lars kan give en kort gennemgang at af 

sagens forløb. 

Nu til det sportslige, undertegnet har holdt nogle træningsaftener for de unge m.m. og der 

pænt fremmøde i starten, men til sidst var fremmødet ikke så stort. 

Vi har holdt flaghejsning turnering med rom smagning og der var flot tilslutning. 

DGI: 1 holdet blev nr. 3 i A-rækken, 2 holdet blev nr. 1 i B-rækken og rykker op i A-rækken, 3 

holdet blev nr. 1 i C-rækken og rykker op i B-rækken, 4 holdet kom desværre lidt skævt fra 

start, men kom rigtigt godt tilbage, så der er håb for at de kan spille med om oprykningen 

næste år. 

DPF: Regionalholdet vandt regionalrækken og rykker op i Danmark serien næste år. 
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Grill & Petanque er stadige en stor succes, stor tak til Birgit & Henrik. 

Sponsorstævnet var som altid en stor succes, stor tak til Benny og alle dine frivillige. 

Andespillet er som altid godt besøgt, og der ligger indbydelse til årets andespil på bordene. 

Et lille surt opstød vi har prøvet at afholde 2 klubmesterskaber, men de blev begge aflyst på 

grund af for få tilmeldinger, vi ved godt at datoerne kom til at ligge tæt på DGI-slutspil og 

regional slutspillet. Det vil vi helt klart kigge på til den nye sæson, så det bliver bedre fordelt. 

Men husk at kigge i vores kalender på hjemmesiden eller print den ud når vi udsender den ved 

sæsonstarten. 

Til næste år har Ledøje Petanque Club 25 års jubilæum. Bestyrelsen har nedsat et udvalg 

beståen af Henrik Wolfhagen, Paul-Erik Styrk og Jack Pedersen. Jeg vil prøve at se om vi ikke 

kan mødes første gang inden jul. 

Til sidst vil jeg sige tak til alle klubbens medlemmer, de frivillige og bestyrelsen. 

- Paul-Erik mener, at der er aftale om at køkkenpersonaler modtager en and, når der er 

andespil, men vi kan ikke finde det i et referat eller andre steder. 

- Lars efterspørger færdiggørelse af lys på banerne. Stefan lover det er klart til sæsonstart. 

- Installationer for vand og el i vores klubhus og hovedhuset er blandet samme, dette vil nu 

blive fixet. 

- Lars er bekymret for om det ”Kække hold” kan stille spillere. De er klar over 

problematikken, og har en plan. 

Beretningen godkendt med applaus            

3A. Banearealerne 

Lars Friis Fortalte kort forhistorien, på det tilbud klubben har modtaget på mindst kr. 50 pr. m2 

Der er kommunikeret frem og tilbage, og prisen kan evt. forhandles, hvis der kan bygges 2 stk. 

enfamilieshuse på det areal der støder op til ”vores del”. Der er lagt en føler ud hos Bylauget 

om deres holdning til opførelse af 2 stk. huse på arealet, og de er ikke afvisende. 

Der er flere muligheder i spil – Klubben stiller kr. 450.000,- og køber arealet, der godkendes 

opførelse af 2 enfamilieshuse, eller ??? 
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Vi er i gang med at få et møde i stand med kommunen , for at høre deres standpunkt, og 

fremlægge vores holdninger. 

Der er 1 års opsigelse for arealet, fra en hvilken som helst dato. 

Lars Friis er optimistisk, og der skal nok komme styr på det          

4. Le Trésorier fremlægger det revideret regnskab 

Charlotte gennemgik ændringerne i opstillingen, så kontingent for sponsorer fremgår. 

Turneringsafgifter er steget, da DPF har sat afgiften op, grundet alle nu har licens. 

- Spørgsmål til driftsudgifter til baneanlæg. Denne er steget, da der er købt lamper græsslåning m.m. 

Regnskabet er godkendt med applaus            

5. Behandling af indkomne forslag. 

Der var ingen indkommen forslag. 

6. Le Trésorier fremlægger budget for fastlæggelse af kontingent 

Charlotte gennemgik budgettet, hvor der er et lille overskud på kr. 100,- 

- Jonas mente at man skulle sætte kontingentet lidt op, hvortil Charlotte kommenterede at det 

havde været med i overvejelserne, men at det nok er bedre at sætte prisen op på arrangementer. 

Svend tilsluttede sig forhøjelse af kontingent, hvortil Jack svarede at bestyrelsen hellere ville sætte 

prisen op på arrangementer og så kan kontingentet sættes op hvis der bliver behov. 

Blandet debat om forhøjelse af kontingent kontra pris på arrangementer. 

Budgettet blev godkendt som fremlagt            

7. Valg af bestyrelse 

Stefan Johansen – valgt til Le Vice Président. Benny mente at der skulle nye unge kræfter til, og valgte 

ikke at genopstille. 

Charlotte Høecke – genvalgt til Le Trésorier. 

Paul-Erik Dyssegaard – valgt til bestyrelsesmedlem.  

Alle valgt med stor applaus. 
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8. Valg af 2-5 suppleanter. 

Søren Lindeløv, Jesper Ramsgaard, Benny Johansen, Jonas Johansen og Anker Bay valgt til suppleanter 

med applaus. 

9. Valg af medlemmer til udvalg 

Spillerudvalg: Jack Pedersen, Stefan Johansen, Jonas Johansen og Anders Kjeldsen. 

Baneudvalg: Jesper Friis, med Finn Pedersen som superviser og Henrik Wolfhagen som stamper. 

Cafeteria - og klubhusudvalg: Paul-Erik Styrk, Winnie Styrk, Karna Bay, Vibeke Johansen og Linda Reib 

Sponsorudvalg: Benny Johansen, Jack Pedersen og Stefan Johansen. 

10. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter 

Revisorer: Henrik Wolfhagen og Vibeke Johansen. 

Revisorsuppleanter: Jesper Poulsen og Lars Friis 

11. Information om aktiviteter i og uden for LPC, samt Årets LPC-medlem 

EIF (Egedal idrætsforening) har haft lidt rod i bogføringen, men pengene er nu kanaliseret tilbage til 

forskellige foreninger, efter indgået forlig. Jack skal til møde med dem i november. 

Johnnys humørpokal: – Afsløres ikke på nuværende tidspunkt, da personen ikke er til stede. 

En der har været meget for klubben, men har valgt at trække sig lidt tilbage, skal have en lille gave – 

Finn Pedersen skal have stor applaus for lang og tro tjeneste. 

Årets LPC-medlem: Hjælper altid, er ikke bleg for at sætte folk på plads på en god måde, og altid festlig 

– Charlotte Høecke. 

12. Eventuelt 

Le Bulls vil gerne have gjort noget ved banerne, så der evt. kommer en trillebane. Lars redegjorde kort 

for de 3 kasser. 1. kasse er rester fra Jagtvej 69, 2. kasse er lige efter bogen og 3. kasse er trillebane 

med Tivoligrus. Benny supplerede med at der ikke var sker meget ved banerne siden 2001, ud over vind 

og vejr.  

Fri debat om hvad hjemmebanefordel er og banernes beskaffenhed. Debatteres videre ved 

strategiseminariet. 
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Søren pointerede at der ikke i vedtægterne er et Sponsorudvalg, men det bare er kommet ind – Dette 

skal der rettes op på       

LSI er erstattet af EIF – dette skal også rettes til. 

Lars oplyste at der er indendørstræning hver onsdag hos Starmaster og hos Hedebo om mandagen 

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen kl. 20:30. 

 

 

 

 

Lars Friis    Pernille Brauer 

     Dirigent                          Referent 
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