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Ledøje Petanque Club 
Referat af Generalforsamling fredag den 23. oktober 2020 

       
Velkomst af næstformand Stefan, da formanden Jack var forhindret grundet ondt i knæ, den stakkel vi 
ønsker ham alle god bedring.  

 
1. Valg af dirigent. 
       Jonas valgt til dirigent. 
2. Valg af referent og stemmetæller. 

Benny valgt som referat, stakkels jer. 
Paul-Erik er stemmetæller. 

3. Le Président beretning. 
Da Le Président Jack ikke kunne være til stede, så var det næstformanden Stefan der læste de 
bevingede ord som Jack havde fremsendt. 
 
Allerførst vil jeg gerne undskylde at jeg ikke selv er her i dag, men grundet infektion i mit knæ kan 
jeg desværre ikke deltage. 
Så er der gået et år igen, og hvilken et. Vi skulle finde penge til køb af vores baner og det blev jo ikke 
nemmere at hele verden blev ramt af Corona også. 
Vi fik nedsat en arbejdsgruppe som skulle søge fonde, snakke med kommunen og hjælp til køb af 
banerne m.m. 
Gruppen har gjort et stort stykke arbejde, og pt. er der ca. 190000 kr. samlet ind, og vi har pt. 2 
ansøgninger ude som vi håber giver et positivt svar. 
Men det betyder også at vi skal ud og låne resten af pengene til køb af banerne, og bestyrelsen har 
fremsat et forslag til generalforsamlingen om vi kan få jeres opbakning til at vi må optage et lån til 
restbeløbet, mere om det senere. 
Vi har på aktivitetsdagen lavet det mest nødvendige, og vi fik revet banerne godt igennem, og det vil 
også gøre på næste aktivitetsdag. 
På den sportslige front gik det sådan at både DPF og DGI-turneringerne blev aflyst på grund af 
Corona. 
Så spilleudvalget lavet en intern DGI-turnering, hvor vores 4 DGI-hold spillede 2 gange imod 
hinanden. 
Birgits hold vandt og Lé Bulls 1 blev nr. 2 og på en delt 3 plads kom Lé Bulls 2 og Dream Team, selve 
turneringen blev afsluttede lørdag 3/10 hvor der var fælles morgenmad og grillpølser efter spillet. 
Vi forsætter med turneringen næste år, så må vi se hvem der vinder vandre pokalen. 
Vi hadet også et støttestævne over 2 dage, om lørdagen kunne købe en elite, spiller som makker og 
vinderne fik en indbydelse til vores sponsorstævne. 
Søndag var der 24 doubler, hele weekenden gav omkring 10000 kr. i støtte til vores baner. 
DGI valgte også at lave et støttestævne for os, hvor de betalte 2000 kr. for leje af banerne og vi fik 
også lavet et pænt overskud på salg af mad og drikkevare. 
Sponsorstævnet blev rykket til september på grund af Corona, og selv om det lå i september var der 
god opbakning. 
Og da vi kun måtte være 50 personer, var vi ikke så mange til at hjælpe og vi fik maden udefra. 
Men vi håber at kunne vende tilbage næste år med et sponsorstævne som vi alle kender uden 
begrænsninger. 
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Spilleudvalget har også en Ledøje Open turnering i støbeskeen til næste år hvor vil vi fejere klubbens 
25-års jubilæum. 
Til sidst vil jeg sige tak til alle de petanquespiller rundt om i Danmark som har støtte med store og 
små bidrag , og til alle dem der har hjulpet til ved støttestævne, sponsorstævne m.m. MANGE Tak 
Tak til de frem mødte og jeg håber i får en god aften. 
M.V.H. Lé Président 
 

Der var ingen kommentarer fra salen så stor applaus til Le Président Jack og Stefan      . 

4. Le Trésorier fremlægger det reviderede regnskab. 
Charlotte delte regnskab ud. 
Vi har fået flere sponsorere, men først kommet ind i juli og august 2020. 
Vi har også fået flere indtægter ind, da vi jo har hævet kontingentet. 
Ny post på skemaet MobilePay, lidt dyr at oprette, men så bliver det billigere. 
Sponsorstævne holdt i september, men der er hensat ca. 21 tkr. så vi ikke får 2 sponsorstævner på 
samme år. 
Regnskab godkendt med stor applaus. 

5. Køb af baner.  
Vi har ikke fået alle pengene ind, vi er oppe på ca. 170 Tkr, så der mangel en del. 
Vi har stadig 2 fonde der ikke er vendt tilbage endnu. 
Muligheden er at optage et privat lån for restbeløbet. 
Det giver selvfølgelig lidt ekstra omkostninger for klubben, men bestyrelsen vil arbejde på at få et 
lån ind der ikke giver så store omkostninger. 
Der var lidt uro om at hvis nu klubben ikke kunne betale lån tilbage, hvis den blev opløst, der blev 
dog slået fast at bestyrelsen og medlemmerne ikke kommer i nogen form for økonomisk fare. 
Der var forslag om at vi tager en kamp med Poul Lindstrøm om situationen som den er i dag, vi må 
kunne finde en løsning, hvor vi lægger et ansvar ind på Poul, hvor han er med til at bearbejde 
løsning. 
Kunne vi forhandle os til en løsning hvor Poul får forhøjet leje? 
Bestyrelsen har taget forslag til efterretning og vil bearbejde det til det kommende 
bestyrelsesmøde. 

6. Behandling af indkomne forslag. 
Bestyrelsen har stillet forslag om at få Generalforsamlingens tilladelse til at søge lån på restbeløbet. 
Der blev igen stillet spørgsmål om ikke man kunne bearbejde en anden løsning med Poul. 
Bestyrelsen vil selvfølgelig arbejde på hvad der er muligt og fornuftigt ud fra den situation vi står i 
nu. 
Og bestyrelsen arbejder på en løsning ud fra deadline der er sat. 
Herefter blev der stemt om forslaget. 
Der var 18 for forslaget, ingen imod og en blank. Forslag vedtaget. 
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7. Le Trésorier fremlægger budget for fastlæggelse af kontingent. 
La Trésorier fremlagde budgettet. 
Sponsorer er øget, og nogle medlemmer har også tegnet sponsorer, + der er nogle sponsorer der 
har tegnet ekstra sponsorat. 
Budget vedtaget med applaus. 

8. Valg af bestyrelse – på valg er: 
Le Président Jack Pedersen - Genvalgt. 
Le Secrétaire Pernille Brauer, genvalgt. 
Bestyrelsesmedlem Paul Erik Dyssegaard - Genvalgt. 

9. Valg af 2 – 5 suppleanter – på valg er: 
Søren Lindeløv – Genvalgt 
Jesper Ramsgaard – Genvalgt 
Benny Riise Johansen – Genvalgt 
Jonas Johansen – Genvalgt 
Anker Bay Rasmussen – Genvalgt  

10. Valg af medlemmer til udvalg. 
Spilleudvalget: 
Anders Kjeldsen 
Stefan Johansen. 
Jack Pedersen 
Jonas Johansen. 
Baneudvalget: 
Frederik Kjeldsen 
Susanne Kjeldsen 
Finn Petersen 
Cafeteria og klubhusudvalg: 
Nyt udvalg vælges af Bestyrelsen gang efter gang, ud fra hvad der er behov for til de enkelte 
arrangementer. 

11. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. 
Revisorer: 
Henrik Wolfhagen – Genvalg 
Vibeke Johansen– Genvalg. 
Revisorsuppleanter: 
Linda Reib – Genvalg 
Sebastian Johansen – nyt valg 

12. Information om aktiviteter i og uden for LPC, samt årets LPC-medlem. 
Stefan fortalte om nye stævner bl.a. at åbne Ledøje Open i 2021. 
Sebastian kom med forslag om ranglistepoint. 
Benny tænkte lidt om et handicap system kunne lokke flere til. 
Bestyrelsen vil se på hvordan det kan udvikles ved det kommende seminar der afholdes i start af 
2021. 
Årets LPC-medlem blev ikke valgt her ved Generalforsamlingen da det jo er Le Président der ene og 
alene bestemmer hvem der skal være årets medlem, og Jack var jo ikke til stede. 

Så der satses på at Årets medlem bliver valgt ved det kommende Ande- og julestævne      . 

Johnnys humørpokal gik i år til XXXX HURRA og godt gået 
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13. Eventuelt: 

Der blev spurgt ind til rengøring af klubhus, da flere syntes der var MØG beskidt. 
Nogen mener der burde være en der styrede indkøb og rengøring.  
Anker, Boris og Frank, det lille selskab har ytret ønske om at stå for rengøring af klubhuset, 
Bestyrelsen vil tage det til efterretning ved de kommende møder og Seminar 
 
Herefter nedlagde Dirigenten Jonas sit embede og gav oret til Næstformand Stefan, der takkede for 
god styring af Generalforsamlingen og også salen for god ro og orden under Generalforsamlingen. 
Der blev råbt 3 gange HURRA for Ledøje Petanque Club. 

Så var det tid for den traditionelle Mørbradgryde som i år var lavet ude i byen        . 
Må Ledøje Petanque Club bestå I mange år fremover. 

 
 
 

  
Dirigent.   Le Président 
 
Jonas Johansen.    Jack Ryberg Pedersen 
 
 
 
Kasser.    Le Secrétaire 
 
Charlotte Høecke   Pernille Brauer 
 
 
 
Bestyrelsesmedlem. 
 
Paul-Erik Dyssegaard Styrk 
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