
Ledøje Petanque Club 

 
Strategidag den 9. februar 2013 
 
1. Kaffe og en lille en 
 
 Blev nydt! 
 
2. Gennemgang af aktivitetskalenderen 2013 
  
 Det blev aftalt, hvem der er ansvarlig for de enkelte aktiviteter. 
 Mesterskaber er Spilleudvalget 
 Flaghejsning er Spilleudvalget 
 Resten er bestyrelsen - Benny laver mad til jul. 
 Aktivitetsdag: Vi skal have organiseret noget frokost. 
 

 Sponsorstævne: Paul-Erik, Winnie og Karna tager køkkenet. Vi finder en til hjælp 

 med fadøl. 

  

 Rødvinsstævner flyttes fra søndage til torsdage - én gang månedligt i ulige uger. 

 Der tændes en grill hver gang. Start kl. 18:00. 

 Spilleudvalget uddelegerer ansvaret for de enkelte aftener. 
 

 Støttestævne - Forsamlingshuset ændres. 

 Det blev aftalt, at Lars tager kontakt til Bylauget med henblik på at samle ind til  

 renovering og forbedring - evt. et springvand - af vores gadekær og evt. Lillesø.  

 Det slettes foreløbigt i programmet. 

 

 Venskabsstævne Nøddebohave 14. juli i Ledøje. 

  
 Kalenderen blev vedtaget i tilrettet form. Spilleudvalget udsender. Pernille   

 undersøger hvordan den laves elektronisk på nettet. 

 

 DGI: Der bliver tilmeldt 3 sekstetter: DreamTeam, Benny/Henrik, Bents åbne hold. 

 Der bliver tilmeldt to veteranhold: Thomas og Nøddebohaves (hvis de vil). 

 

3. Gennemgang af ikke gennemførte aktiviteter fra tidligere år 

 

 Skilt på Bygaden: Kommunen har sagt ja - men vi skal selv betale det (3.500 kr). 

 Det købes ind og sættes op til aktivitetsdagen. 

  

 Kalenderen skal hænges op, så nye medlemmer kan se aktivitetsdage. 

 



 Budgetmøde i LSI: Skilt til banerne, græsklipning omkring banerne (budget 2014). 

 
 Hjemmeside: 

 Holdlederne skal huske at sende resultater til Søren. 

 
 Andre aktiviteter end petanque: En af vores sponsorer, Allan Gottlieb, har tilbudt at 
 lave en aften med vinsmagning. 

 Næste møde i marts i bestyrelsen kommer Svend med en liste med forslag, som  

 drøftes i bestyrelsen. 

  
4.  Nye forslag til aktiviter eller til nye aktiviteter:  
 
 A. maling af diverse (Pernille) 
 B. almindelig oprydning omkring banerne, herunder lugning, klipning (Lars) 

 C. Finn og Anker sprøjter banerne 

 D. Almindelig oprydning i klubhuset (Karna - laves før aktivitetsdag) 

  E. Opsætning af varmepumpe. ( Benny og Co.) 

 F. Montering af nye sponsorskilte (Benny & Co,) 

 G. Opsætning af en ny sponsorgalge. (Benny & Co) 

 H. Gødning til træer og nøddebuske. (René) 

 I. Plante noget pænt på volden ud mod hestene. (Lars) 

 J. Opsætning af teltet - Pas på huset - algevækst. (Finn) 

 K. Ny snor i flagstangen - stangen skal ned, renses og vokses. (Finn/Svend) 

 L. Der skal repareres kontakter på banen/ stik i skuret. (Svend/Lars)  

 

 Benny vil gerne sponsere en aktivitetsboks/nyheder m.v. til ophængning på 

 klubhuset. Svend sætter den op. 

 

5.  Planlægning af aktivitetsdag den 26. april 2013 

  

 Er planlagt jf. ovenstående. 

  

6. Drøftelse af forslag: 

  
 a) Livslangt sponsorat. Hvad skal det i givet fald koste? 
 Henvises til bestyrelsen. 
 

 b) Prisregulering af sponsorater. Vi bruger over halvdelen af indtægterne på 

 sponsordagen. Der blev appelleret til en smule tilbageholdenhed / overvejelse. 

 Skal vi lægge et budget til dagen? Overvejes i bestyrelsen. 

 Der var en positiv holdning til prisregulering af sponsorater på et rimeligt niveau. 

 



 c) Kontingentforhøjelse.. Blev drøftet. Henvises til generalforsamlingen. 

 Overvej om vi er for rundhåndede til daglig. 

  
7. Frokost 13:00 
 

 Birgit & Winnie trakterer på højt niveau. 

 


