
LPC strategidag d. 16. november 2008

Beslutningsreferat

Deltagere: Lars Friis (Lé President)

Benny Johansen (Lé Vicepresident)
Lotte Clemmensen (Lé Trésorier)
Pernille Brauer (Lé Secretaire)
Ejner Jørgensen (Lé Culi)
Rene Madelung (spillerudvalget)
Jesper Poulsen (suppleant)
Finn Pedersen (suppleant)
Svend Lodahl Petersen (suppleant)
Jesper Clemmensen (suppleant)
Hanne Pedersen (kantineudvalget)
Ulla Friis (kantineudvalget)
Henrik Wolfhagen (regnskabsfører)
Claus Schandorff (ordstyrer)

Ideer generelt:
Hvordan får vi nye medlemmer?  (Bestyrelsen)
Intern synlighed
Reklame – Sedler op i byen.
Sponsorer tilbydes at ansatte og familiemedlemmer kan indmeldes via sponsoratet. 
Ledøjedagen.
Omdeling af flyers med indmeldelsesblanketter.
Banner på Henriks hus.
Slå på tromme for støttestævnet for Forsamlingshuset
Artikel til lokale aviser (Lars)
Reklame – LS avisen?



Hvordan tilgodeses unge mennesker ønsker i klubben?
De er meget velkomne, men der er ikke ressourcer til en målrettet indsats for at øge 
aktivitetsniveauet for dem.

Samarbejde med andre klubber?
Egedal cup. Formanden opfordrer nogle andre klubber til at arrangere den. Det er vist 
nok Ølstykkes tur.
Træningsdage sammen med andre klubber (Smørum) (Lars)

Sammenlægning med andre klubber?
LPC vil gerne være større selv. Det anses ikke for nogen god ide at sammenlægge LPC 
med andre klubber. Det er dog ikke noget mål i sig selv at blive større, men vigtigere 
at lave attraktive aktiviteter for de medlemmer, som vi har i forvejen.

Hjemmeside!
Der er stor tilfredshed med hjemmesiden, som netop er blevet opdateret. Alle 
opfordres til at holde webmaster Søren Lindeløv opdateret. Send resultater, billeder, 
nyheder mm.

Hvordan tilgodeses medlemmer under 26?
Det gør de ikke…

Fordeling af opgaver i bestyrelsen (Lars lister emner/opgaver op og fordeler i 
samarbejde med den øvrige bestyrelse)

Restance – udmeldelsesfrist?
Bestyrelsen får medlems- og restanceliste omkring marts måned. Pernille rykker 
medlemmer, der er i restance, snarest derefter. Medlemmer der ikke har betalt, har ikke 
stemmeret til generalforsamlingen. Sker betaling ikke inden generalforsamlingen, 
slettes medlemmet af medlemslisten.

Ideer til baneanlægget:
Skal LPC købe baneanlægget hvis det er muligt?
Vi kender ikke en evt. købspris, men kan naturligvis spørge udlejer hvis spørgsmålet 
bliver aktuelt.
Nuværende leje: 8.000,-/år
Da vi betaler ejendomsskat til kommunen bør LPC søge om fritagelse da baneanlægget 
er offentligt område (Le President ansøger).
Vi forventer ikke at lejeaftalen bliver opsagt.

Skur til materialer f. eks græsslåmaskine osv.
Materialer står hos Finn, og det kan de blive ved med. Nyt skur bygges ikke!

Overdækket halvtag med skrivetavle til spillet
For at kunne gå i læ, når der kommer en byge, blev det besluttet at bygge et halvtag på 
baneanlægget.
Finn (Projektleder), Svend, Claus, René og ca. 3-4.000 kr. i forventede udgifter.



Skrivetavle på baneanlægget
Det blev besluttet at lave en skrivetavle samme sted, så vi kan følge løbende med i 
turneringer.
Finn (Projektleder), Svend, Claus, René

Grill i natursten ved banerne
Til brug for hygge og varme til hænderne om vinteren blev det besluttet at opføre en 
grill i natursten i tilknytning til det overdækkede halvtag.
Lars Friis (Projektleder), Ejnar, Jesper Poulsen, René.
Benny deltager med levering af rist og øvrigt stål.

Flis på volden
Det er vurderingen at volden er for stejl og at flis falder ned igen. Der plantes derfor 
hybenroser på de tyndt besatte områder hvor der mangler.
Finn bestiller roser. (Lars Friis, Jesper Clemmensen og Pernille mfl. planter den 30. 
november) 

Sti i faste materialer – grus/sten/?
God ide, men bør udsættes nogle år.

Tilskuertribuner
LPC etablerer ikke tribuner i denne omgang.

Tilskuerforhold
Der bliver etableret et par bardiske nord for den midterste kasse. Bardisken bliver 
udført således, at den kan anvendes til at stå op af, samt afsætte dåser så de ikke vælter 
ned på jorden, som de gør på lamperne pt. 
Finn projektleder. René, Jesper C m.fl. hjælper til.

Nye lamper
Der laves nye lamper som monteres på nuværende lamper, men sådan at de kan hæves 
og sænkes.
De eksisterende lampeholdere bevares.
Benny og Finn står for projektet.

Indendørs bane
Alle opfordres til at holde øjne og ører åbne for muligheder. Lån/leje af nedlagt 
drivhus/lade eller lignende.

Skilte – ”Til Petanquebanerne” Ansøgning til kommunen. 
(Lé President sender ansøgning)

Ideer til klubhuset
Emhætte
Der var enighed om, at vi har behov for en emhætte til køkkenet.
Benny indkøber og sørger for montering.

Flisebelægning og halvtag ved bagindgang
Kommunen skal have en principiel ansøgning, hvor de bedes om at stille krav til den 
endelige udformning. Finansiering drøftes med kommunen. 



Lé President laver ansøgning

Fast grill
Der blev besluttet at vi også vil lave en grill i natursten ved klubhuset mage til den ved 
baneanlægget.
Lars (Projektleder), Ejnar, Jesper Poulsen, René.
Benny leverer rist og øvrigt stål. 3-4.000 (inkl. Gril ved banen)

Oprydning af ”kontor” i klublokalet. 
Finn oplyser at lokalet altid opryddes én gang om året ved sæsonstart.

Udsmykning af klubhuset – billeder mm
Det sker løbende. Der er ikke behov for at ændre det radikalt pt.

Andre aktiviteter i klublokalerne f.eks. Dart e.l.
Er undervejs (Finn) – sker løbende.

Fadølsanlæg – udlån?
Det koster fremover kr. 100,- at låne anlægget. Finn administrerer!

Petanquespillet
Forslag til afvikling af turneringer
Foreløbig turneringsplan udsendes af spillerudvalget snarest. Rene og Lars gennemgår 
forslaget inden udsendelse.
Indbydelser til turneringer bør udsendes i god tid.

Deltagelse i DGI endags stævner
De mest interessante DGI turneringer kommer på LPC turneringskalender.

LPC Ranglisteturnering
Spillerudvalget har udarbejdet forslag til en helt ny løbende ranglisteturnering for 
medlemmer af LPC. Ideen har fokus på at alle skal kunne deltage i turneringen, som 
afvikles samtidigt med rødvinsstævner, mesterskaber og træningsaftner. Og det ligger i 
selve forslaget at det absolut ikke er nødvendigt at deltage i alle arrangementerne for at 
være med i ranglisteturneringen.
Regler for og indbydelse til ranglisteturneringen udsendes sammen med 
kontingentopkrævningen. Turneringen afvikles af spillerudvalget.

Træningstider
Det blev besluttet at der er træning søndag kl. 14.00 (Vintertid) og 15.00 (sommertid) 
og at tiderne følger de fastsatte nationale sommer og vintertider. Hverdagstræning er 
onsdag kl. 1900 som udgangspunkt kun når det er sommertid, hvis ikke andet meldes 
ud.

Klubmesterskaber – afviklingstider.
Spillerudvalget har styr på datoer. Det blev dog aftalt at det skal tilstræbes at gøre 
selve stævnet kortere så finalen er færdigspillet 16.00-16.30. Dette kan gøres ved at 
korte de enkelte kampe af, ved at starte kampene ved stillingen 3-3 4-4 eller 5-5 blot 
som eksempel. 

Ledøje open
Henrik tilbyder at afvikle stævnet. Bestyrelsen skal dog stå for øvrig organisering samt 



markedsføring. Dato foreslået af spillerudvalget til d. 21. juni 2008. Det er dagen efter 
2. runde af landsturneringen og virker som en god dato, da der nok ikke er andre 
stævner på denne dag.

Opsamling af regler for LPC
Refusion for kørsel, overnatning mm.
Nuværende ”regler”:
Ved kørsel for hold, udbetales statens laveste takst for kørsel. Man skal dog betale de 
første 100 km. om året selv.
Hotelovernatning dækkes i nødvendigt omfang.
Sædvanligvis dækkes broafgift af DPF/DGI
Bestyrelsen opsætter fremtidige retningslinier for refusion.

Bestyrelsesmøder
Hvad må det koste at holde bestyrelses- og udvalgsmøder? 
Hvor ofte skal der afholdes møder.
Tilskud til klubkampe. Klubben giver en øl eller vand. Udgift til brød og kaffe mm. 
Afholdes af holdet selv.
Spørgsmålene forelægges på kommende bestyrelsesmøde.

Licensbetaling for deltagelse i DPF stævner
Alle skal betale for sig selv.

Hvem er ansvarlig for hvilke arrangementer.
I 2009 arrangerer spillerudvalget mesterskaber, højtidsstævner, ranglisteturnering og 
sørger for DGI og DPF deltagelse i turneringer. Bestyrelsen sørger for rødvinsstævne 
og Ledøje Open.

Udlån af Andedammen og fadølsanlæg.
Det aftales og afregnes med Finn. Udlån af lokaler sker kun til andre foreninger, eller 
til arrangementer, der er relateret til LPC.

Punkter til kommende bestyrelsesmøder:
Ledøje Open, Støttestævne.
Ideer til baneanlægget
Ideer til klubhuset
Ideer til afvikling af turneringer
Opsamling af regler for LPC
Pris for afvikling af arrangementer for sponsorer mv.
Pris for sponsorers tilkøb af medlemskaber.


