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Dato: 15. februar 2020 

 

Fremmødte: Finn, Paul-Erik Svend, Lars, Benny, Søren, Jonas, Anker, Charlotte, Stefan, og Jack. 

 

1. Kaffe og trynetrykker. 
Der blev budt velkommen med kaffe og trynetrykker. 

 

2. Workshop: Emnet er at finde penge til køb af banerne. 
Det store emne er køb af banerne.  
Først og fremmest er det vigtigt at det bliver fastslået at der er lyst til at have en klub! grundet 
nedgang i engagement fra de ældre medlemmer, samt varieret engagement fra de ”unge”. Har de 
unge så lysten til at drive klubben videre. Der er ingen grund til at skulle skrabe et så stort beløb ind 
og købe baner. For at klubben ikke bliver drevet videre efter et par år når driften bør blive 
overtaget af de unge. Stefan og Jonas indkalder de ”unge” til et møde om fremtiden for klubben.  
Lars gennemgår status i sag med Poul. Henrik og Poul har forhandlet en del og er meget tæt på en 
købsaftale de er enige om. Poul vil ikke gå med til at vi kan sælge grunden efter 15 år han vil have 
minimum 30 år. Og han vil have ret til at købe banerne tilbage til samme pris hvis der viser sig en 
mulighed for at man kan udstykke grunden. Men det vil vi ikke gå med til. I bund og grund vil Poul 
ikke “snydes”. Han vil meget gerne have sikret sig kompensation hvis vi skal bruge grunden og 
banerne til mere en bare petanque.  
Hvis vi skal ud og låne penge og klubben går ned eller medlemmerne ikke kan betale hvem hæfter 
så. Det eneste vi kan hæfte for hvad der er i klubkassen. Ingen af medlemmerne kan holdes 
ansvarlig da det er en frivillig forening.  
Der er holdt møde med Carsten Søndergård BM omkring at optage lån af kommunen til køb af 
banerne. De vil vende tilbage når det er undersøgt. Lars mener at vi selv skal skaffe mellem 150 og 
200 tusinde for at vise kommunen at vi selv kan komme med noget, for at få lov at låne resten af 
pengene af kommunen. 
 
Hvordan skaffer vi pengene! BRAINSTORM  
Charlotte. Vi skal blive enige om at klubben skal bestå, da hvis den ikke er her om 4 år kan det jo 
være lige meget at bevare klubben.  
Jonas. foreslår at de unge skal indkaldes til at tilkendegive at de har modet på at drive klubben 
videre.  
Benny. er enig vi har kraftig brug for at der skal gøres noget for arrangementer og lign for at holde 
fast i folk, evt. arrangementer med gevinster fra evt. sponsorer.  
Jonas. siger de unge spiller meget. Men det kniber at få de unge til at deltage i klubbens 
arrangementer.  
Jack. Vi skal passe på med at presse ting for meget ind i kalenderen pga. små børn i forhold til 
mange af de unge er forholdsvis nybagte forældre, og dette har vi taget højde for i spilleudvalget og 
aktivitetskalenderen. Vi kan evt. ændre onsdags grill til at være mere åben overfor andre klubber 
og lokke med præmier.  
Anker. Hvad med at få fat i ny tilflytterne som mangler et sted at stå. I stil med grydelauget som får 
lokket godt med unge til fællesspisning. Få os synliggjort og få vist folk at vi er her.  
Jack. Det kræver at medlemmerne selv er villige til at støttet op om det.  
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Jonas. Opbakningen virker fint nok men der skal tænkes over hvordan turneringerne arrangeres i og 
med at de unge prioriterer iht. hvordan deres hverdag lyder med børn, hvor de vil bruge 
weekenderne på de store turneringer. Så man skal have fat i hverdagene og for at få lokket dem til. 
Og ikke få presset alt for meget ind i weekenderne lige op af store turneringer i andre klubber. 
Søren. Facebook er blevet meldt ud ved hvert arrangement og opbakningen er der overhovedet 
ikke.  
Paul-Erik. Formanden for ældre i bevægelse overvejer at oprette et nyt petanque tilbud. Kunne 
være en mulighed her at hente nogle midler ind.  
Charlotte. Bylauget Morten siger at det ikke går at vi skal af med banerne og det lyder som at 
Bylauget er med til at støtte op om at vi kan få lov at beholde dem og evt. kunne være behjælpelige 
med at få lokket medlemmer til.  
Benny. Få lavet en LPC folder igen der kan deles rundt.  
Poul-Erik. Få lavet en propaganda tale til Grydelauget, for at prøve at ramme de unge nytilflyttere i 
byen som deltager i Grydelauget.  
Anker. Få lokalaviserne på banen og fremlæg vores problem med hensyn til at få støtte til klubben 
for at rede den.  
Jack. Lokalavisen Søren har tidligere sendt rundt og bedt om at få billeder fra præstationer fra 
holdene.  
Lars. Der kunne laves en “konkurrence” eller lign omkring hvad det andet areal skal bruges til, 
kulturpark eller lign. Få Bylauget med ind over.  
Søren. Aviserne hjælper ikke det store, hvis vil skal frem og vise os er Facebook vejen frem.  
Benny. Snakken om Krolf kunne man starte eller etablere i Krolf bane på det andet areal uanset om 
klubben fra Smørum skal flytte.  
 
PENGENE: 400.000  

Jonas Hvad er der i kassen nu. Der ligger kun det beløb der er i depositum for at genetablere 
område ca. 32.000.  
Benny Spørge sponsorerne om et beløb og sige at de ikke får noget ud af det andet end muligheden 
for at de kan få deres penge tilbage hvis grundene en dag skal sælges.  
Svend Hæv kontingentet. Bare en 50er. 
Lars Det bør som minimum hæves til det dobbelte, det har de i alle andre klubber 250 kr. er meget 
billigt.  
Anker Hæv pengene for deltagelse at arrangementerne som Bøf og Lever da de obligatoriske 100 er 
meget billigt når folk kan drikker hjerne ud. Sponsorerne vil læbe skrigende bort hvis de blevet bedt 
om at give penge.  
Jonas Hvad får vi af sponsorater. Ca. 60.000. Siger Dennis foreslår at medlemmerne kunne melde 
deres kærester ind. Lad os synliggøre der allerede er et passivet medlemskab.  
Jonas og Stefan indkalder alle de unge ind til et informationsmøde ang. Status samt evt. sponsorer 
og lign. 
Lars. Kan vi ikke skrive alle forslag op på en tavle. Så vi kan have overblik over de forslag og opgaver 
der kommer. 
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• Højere gebyrer ved arrangementer. 

• Fordobling af kontingent. (20.000) 

• Sponsorater. (60.000) 

• Passive medlemskaber 

• Fonde. Henrik, Jonas, og Stefan sætter sig sammen og får gennemgået hvilke fonde vi kan ansøge 
om støtte fra og får sendt ansøgninger ud. (evt. møde med Rikke fra DPF) 

• Støtte penge / anpart. 

• Lån af kommunen. 

• Onsdagsgrills + omegnsklubber. 

• Sponsormøde. 

• Status om vores situation på facebook. 

• Crowdfunding. 

• Lotteritavle som i Starmasters. 

• Sælge anparter i forsamlingshus. 

• Staffetten. 

• Lotteri. 
 
Vi starter med at få udført følgende opgaver og ser hvor vi står: 

• Få aftalen med Poul i hus, så vi er sikre på hvor vi står med hensyn til at skulle ud og skaffe penge. 

• Indkaldelse til Bestyrelsesmøde for gennemgang af aftale med Poul. Samt fastlæggelse af dato for 
ekstraordinær generalforsamling. 

• Indkaldelse til møde med Sponsorerne hvor problemstillingen bliver fremlagt og de kan komme 
med input og forslag til hvordan vi kan skaffe penge.  

• Indkaldelse til møde i Fonde gruppen (Henrik, Jonas, og Stefan). For at få sendt ansøgninger afsted. 
 
 

3. Hvad skal der laves til aktivitetsdagen.  
Da vores status som klub er uvist, bliver det bestyrelsens beslutning om hvad der skal udføres på 
dagen. Anker mener at vi skal huske at sikre os at vi får lov at beholde klubhuset i fremtiden, så vi 
ikke får lavet alt for meget. 
 
 

4. Aktivitetskalender.  
Spilleudvalget har lavet et udkast til aktivitets kalender.  
29-03 Flaghejsning. Kombineret med evt. singlemesterskab. 
22-04 Træning og grill. 
25-40 1. Spillerunde SLT DPF 
08-05 Aktivitetsdag  
13-05 Træning og grill 
03-06 Træning og grill  
13-06 2. Spillerunde SLT DPF / Sponsorstævne 
01-07 Træning og grill 
19-08 Træning og grill 
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22-08 3. Spillerunde SLT DPF 
29-08 Ledøje Byfest (Nedsæt et udvalg som kan arrangere og deltage) 
02-09 Træning og grill 
05-09 DGI Slutspil  
19+20-09 SLT DPF Slutrunder 
23-10 Generalforsamling 
14-11 Repræsentantskabsmøde 
21-11 Andespil/Doublemesterskab og Julefrokost 
 
 

5. Ledøje Petanque Club 25 år. 
Den afventer da vi lige skal videre i status med køb af banerne. Vi vil ikke brænde en masse penge 
af da vi skal bruge dem og så afvente med at holde et stort arrangement for vores medlemmer. 
Men vi skal stadig holde et beskedent arrangement for medlemmer og omliggende klubber i 
nærheden af jubilæumsdagen. 
Lotteri til sponsorstævne blev foreslået.  
Bestyrelsen vil vende emnet når vi er kommet længere ind i processen. 
 
 

6. Bordet rundt. 
Finn. Han ordner tagrenden, han tager Svend med. 
Svend. Intet at tilføje 
Paul-Erik. Hjælper gerne med mad til arrangementer. 
Benny. Hvis vi ikke må få fadøl og skal have flaske vil Benny kun have Grimbergen eller Leffe. 
Jonas. Hvem arrangerer møde til udvalg for ansøgning af fondspenge. Jack sender besked ud til 
udvalget. 
Charlotte. Der mangler køkkenpersonale, kan vi sende et skriv ud og spørge om hjælp fra folk. 
Jack. Vil bare gerne sige tak for vores bidrag med løsninger og ved at det kommer til at kræve noget 
hårdt arbejde for dem der tager initiativ og hjælper, med at skrabe penge ind. 
 
 

7. Frokost. 
Velbekomme. 
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