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Ledøje Petanque Club 
Referat af Strategiseminar 2018 
Lørdag den 17. marts 2018 
 
 
 

  
 
 
 

1. Velkomst ved Jack, 
Benny skriver referat da Pernille desværre måtte melde afbud. 
Følgende mødt op Jack, Rene, Charlotte, Karna, Dan, Svend, Anker, Lars, Benny, Søren, Finn. Afbud fra 
Pernille og Paul-Erik. 
 

2. Flaghejsning dato søndag i påsken, så skal flyttes. Ny dato, 8 april 2018 kl. 14. hygge spil og præmier + 
pølser. Der skal købes en Porter til Svend, den køber Finn. 
 

3. Hvad skal vi lave på Aktivitetsdagen. 
• Vi skal have fjernet sodavandsautomaten, kommer aldrig til at køre. 
• Stolper til "barer" skal skiftes ud de er rådnet væk, vi tager den bagerste bane, fjerner bordplade og 

skifter den sidste lampestolpe som forsøg, detaljer aftales på næste bestyrelsesmøde. 
• Trække nye snore, samt sætte pløkker så man ikke falder over snore. 
• Pudse vinduer i Andedammen :-). 
• Askebæger 1 stk. defekt skal skiftes og evt. male dem. 
• Plæneklipper og kantslåer til eftersyn, det står Finn for. 
• Banerne, vi skal fjerne mosset, jævne ud mm. Lars Checker med Jesper om "harvemaskine" 
• Gennemgang sponsorskilte og udskift defekte. 
• Diverse arbejdsopgaver bliver besluttet på næste bestyrelsesmøde. 
• Evt. sejl på terrasse i stedet for telt, Benny Checker løsning. 
• Skal man bygge et "skur/skab" op af vor overdækning nede ved banen? Man er nervøs for tyveri, og 

klubben har ikke nogen forsikring, vendes på næste bestyrelsesmøde. 
• Skulle man evt. købe en lille gasgrill der kan stå nede ved banen, det tages op på næste 

bestyrelsesmøde. 
• Ny gasgrill skal afhentes hos Rene, hvor den står nu. 

 
4. Nye LPC Petanque hold. 

Der er 4 hold, 3 DGI og 1 Veteranhold, Holdleder har ansvar for at der bliver udført afregning med 
forbrug af drikke og madvare. 
 

5. Låne Andedammen ud, Strikkeklub, Vandværk, osv. Vigtigt de bliver oplyst om at de skal rydde op og 
betale for forbrug. 
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6. Aktivitetskalender: 
Vigtigt, Hvis vi laver arrangementer, så skal de afholdes også selv om der kun kommer 3 og er der 
arrangementer hvor Paul-Erik ikke kan lave mad, så sørger vi andre bare fremover for at det kan 
afholdes, enten laver man selv mad, eller også køber mad udefra. 
Samtidig har Rene med klubbens velsignelse (Benny da Jack lå med Tømrermænd) købt en Gasgrill der 
kan gøre det letter for os alle. 
Tilsagn Birgit og Henrik vil stadig gerne lave Træning og Grill 2018, men først når det bliver varmere.  

• Sponsorstævne afholdes den 16 juni 2018. 
• Generalforsamling den 26 oktober 2018. 
• Julefrokost + andespil, lørdag den 1. december 2018. 
• Klubmesterskab og evt. søndagsturnering, det ser Bestyrelsen på og retter ind i aktivitetskalender. 
• Pub Aften bliver afholdt fredag den 13. april 2018 kl. 19, Charlotte sender invitation ud til alle, der vil 

blive serveret hyggemad som burgere og flæskestegssandwitch. 
• Fremtidige Pubaftner for efteråret aftales på senere bestyrelsesmøder når vi nærmer os tidspunktet 

hvor vi afholder det. 
 

7. Sponsorer. 
Vigtigt vi prøver at finde nye Sponsorer, alle må gerne hjælpe til. 
Benny og Rene skal have mere styr på Sponsorer i 2018. 
 

8. Projekt nye medlemmer. 
Birgit og Dan K. har lovet at komme med et oplæg, hvordan vi kan gøre for at kapre nye medlemmer, de 
skal bruge lidt penge for at få sat skibet i søen, de går især efter de yngre medlemmer. 
Lars foreslår at man kan lave et tag din nabo med arrangement hvor vi hygger og giver en pils og en kiks, 
kan også være en mulighed. (lidt a la Ledøje Forsamlingshus arrangement. 
 

9. Bordet rundt. 
• Charlotte, rykker for en øl smagning som Jack har talt om, Jack fik en røffel og tager sig sammen og 

skriver til Herslev bryghus haster.  
• Rene. Har ikke noget. 
• Karna har ikke noget. 
• Dan, Dans "mor" vil gerne låne banerne den 7. juni 2018 hygge med kollegaer, kun bruge baner og toilet 
• Svend, har ikke noget at sige, han har talt hele tiden, men tier nu :-)). 
• Lars, LPC har meldt et veteranhold til i DPF, der skal findes 5 mand/dame til hver kamp alle over +54 kan 

deltage. 
• Benny, Ikke noget at sige? 
• Søren, Er DGI/DPF nogle lukkede hold eller? Kan andre være med? Skal vi egentlig spørge rundt hos alle 

om de er interesseret i at vi laver et hold? Drøftet rundt og i første omgang holder vi os til de 4 hold der 
er nu og næste år rundspørge. 
Reklamere for LPC, skrive til LS Avis og fortælle vi har Flaghejsning og start turnering, kommer der 
interesserede, mulige medlemmer så skriver vi dem op, får alle oplysninger og får sendt dem en 
"startpakke". 

• Finn, Ikke noget at sige, har sagt det han havde på hjertet, tør ikke at sige mere. 
• Jack, starter med at takke for alle de gode input også fra ældreklubben. 

Jack indkalder til bestyrelsesmøde for at få styr på bl.a. aktivitetskalenderen. 
10. Afslutning. 

Jack takker for god ro og orden. 
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