
Ledøje Petanque Club

Bestyrelses referat nr. 100
Dato: 12 august 2008

Fremmødte :  Dan Auerbach, Ejner Jørgensen , Erik Frimand og Susanne Kjeldsen

Fraværende :  Nini Kabell, Svend lodahl

Referent : Susanne Kjeldsen

Godkendelse af sidste referat

 Referat fra 28 maj blev gennemgået og godkendt

Udestående

 Dan A laver en konkret ansøgning til kommunen angående vores manglende 
opmagasinering og vores ønske om at få en overdækket terrasse, som afleveres 
til LSI til næste år, er klar til bestyrelses mødet d. 23/9-08. Aktion Dan

 Vi vil gerne have flis til volden. Aktion Henrik W IGEN IGEN

Siden Sidst

 Nøddebohave stævnet var virkelig godt, men desværre vandt nøddebohave, 
fortjent

 Sponsorstævne, godt vejr og rigtig god mad. Virkelig godt stævne. John 
Briston´s hold vandt.

 Ledøje open blev aflyst pga. manglende tilmeldinger. Ærgerligt
 Acta aften var en god aften og især hyggeligt efter mødet.

 Økonomi/kontigent/Licenser

 Intet nyt. Ingen kasser mødt.
 Bestyrlesen er meget usikker på hele kasser situationen, hvem tager sig af 

kasser posten. 



 Bestyrelsen  indskærper til at regnskabet er underskrevet af revisor til 
bestyrleselsmødet d. 23/9-2008, så det færdige regnskab kan godkendes
af bestyrlesen. Ligeledes et budget for 2009 til fremlæggelse på bestyrelses
mødet d. 23/9-2008 og til godkendelse af bestyrelsen.

Støtte stævnet for forsamlingshuset d. 17/8-2008

 Grundet manglende indkaldelse fra bestyrelsens side til støttestævnet   
og forberedelse er vi nød til at aflyse stævnet i år.

 Ejner stiller sig ned til forsamlingshuset kl.9 på dagen for at melde aflysningen 
til evt. personer der måtte dukke op.

 Dan A giver Søren Lindeløv besked om at skrive stævnet som aflyst på 
hjemmesiden.

Venskabs kamp Nøddebohave  d. 31/8-2008

 Ejner tager fat i Jens-Jørgen om nøddebohave stævnet.

Single - og skudmesterskab d. 07/9- 2008 

 Spillerudvalget tager sig af single – og skudmesterskabet og sender 
indkaldelser ud - Aktion Spillerudvalg

Landsturneringen d. 20-21/9 - 2008

 Indkaldelse og forberedelse – Aktion Spillerudvalg

Generalforsamling d.26/9 -2008

 Indkaldelse udsendes først i september – Aktion Susanne
 Forslag til mad på generalforsamlingen – Aktion Svend og Nini

forslag tages op evt. med Susanne
 Dirigent – Aktion Dan A



Tripelmesterskab d.28/9 – 2008 

 Indkaldelse og forberedelse – Aktion Spillerudvalget

Spillerudvalg – DGI – DPF- Veteran – 2division

 Det går for DGI holdene 
 Det går også godt for veteranerne
 3 runde gik mindre godt for 2 divisions holdet der kun fik 1 ud af 6 mulige 

point og nu er på nedryknings kurs. Der skal arbejdes hårdt til slut runden d.20 
og 21 september. 

Diverse og hvad jeg ellers har glemt.

 Bestyrelsen kan ikke huske noget de har glemt, meeeeen der er nok noget!!!!

Næste møde d.23-09-2008  kl.18

Svend og Nini  står for det kulinariske indslag hvor vi fejre bestyrelses møde nr. 100. 
Husk at melde afbud til dem der arrangere mad.

Husk vores hjemmeside www.ledoejepc.dk


