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Dato: lørdag 25. januar 2014 
 
Fremmødte: Eva, Søren, Rene, Vibeke, Charlotte, Linda, Pernille, Finn, Ulla, Lars, Svend, Paul-Erik, Dan, 
Birgit og Benny. 
  
1. Kaffe: 
Indtaget løbende, med en lille trynetrykker til    
 
2. Punkter til gennemførelse på aktivitetsdag. 

 Maling af diverse. 

 Ukrudt diverse steder. 

 Banerne sprøjtes. 

 Tilslutning af varmepumpe. 

 Sponsorskilte. 

 Skilte på æresmedlemmer. 

 Tagrende på telt. 

 Skilt til banerne. 

 Rengøring af klubhus. 

 Gardiner. 

 Rammer til billeder. 

 Mos i græsplænen. 

 Hunde prutter spand, lave en indsats, det står Benny for. 

 Maling af klubhus, Benny kontakt til Henrik Munck. 

 Opsætning af telt det klarer Finn og Svend. 
 

3. Genindførelse af ugentlig træningsdag. 
Spillerudvalget har lagt op til træningsdag, hver 14. dag i foråret. Planlægges under pkt. 7. 
 
4. Stævnedag for ”Ledøje” 
Bestyrelsen arbejder videre med ideen. 
 
5. LPC mesterskaber på 1 dag. 
Kunne evt. se ud som følgende: 
3 tripler 
3 doubler 
2 singler. 
Alle kampe spilles på tid, og deltagerne deles op i øvede/ikke så øvede. Dagen kunne afsluttes med fest 
 
 
Der blev stillede forslag om en løbende turnering, hvor hver spiller afleverede resultater af spillede 
kampe, uanset hvem der er spillet mod, i en ”postkasse” – Bestyrelsen arbejder videre med forslaget. 
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6. Genoptagelse af støttestævne. 
Støttestævne, skal vi fortsætte? Forslag er at vi genoptager projekt iltning i søerne i samarbejde med 
LPC og Ledøje Bylaug, evt. holde det samme dag som pkt. 4 Ledøje dagen (man kan gå på hjemmesiden 
Ledøje Bylaug og se det møde Ledøje Bylaug havde med kommunen om søerne). 
 
7. Aktivitetskalender. 
Gennemgået og rettet til. 
 
8. Aktiviteter udover petanque. 

 Øl smagning. 

 Lever/bøf aften. 

 Vin smagning. 

 Tur til Roskilde Domkirke (Dan Auerbach) 

 Tv-hyggeaften ved store arrangementer. 

 Rundtur på Carlsberg. 

 Byvandringer – Christianshavn, København, Ledøje m.m. 
 
9. Plads til yderlige punkter.  
Snorene på banerne skal vendes (Svend). Rene har lavet en Facebook gruppe for LPC. 
Elinstallationerne på banerne skal gennemgås, der har været en uheldig oplevelse for en tisse 
trængende hund  
 
10. Næste møde.  
Næste møde onsdag 12/03-2014 
 
Mødet afsluttes og nu er der 2 slags sild samt smørrebrød arrangeret af Ulla og Paul-Erik. Tak for i dag. 
 


