
Ledøje Petanque Club

Bestyrelses referat nr. 101
Dato: 23 september 2008

Fremmødte :  Dan Auerbach, Ejner Jørgensen , Erik Frimand , Susanne Kjeldsen, 
Henrik Wolfhagen, Birgit Tygensen, Nini Kabell, Svend Lodahl og Benny Johansen.

Referent : Susanne Kjeldsen

Godkendelse af sidste referat

 Referat fra 12 august 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

Økonomi/kontigent/Licenser

 Henrik W gennemgik regnskabet og balancen for året der er gået. Regnskabet 
ser okay ud, men kunne være bedre. 

 Medlemslisten blev delt ud med restanter.
 Budget for 2009 blev delt ud og gennemgået.

Siden sidst

 Double – og skudmesterskab, en dejlig dag, dog ikke mange medlemmer der 
deltog.

 Nøddebohave var en hyggelig dag hvor Ledøje igen kom på banen med et stort 
resultat og alle hyggede sig, selvom nøddebohave ikke kunne stille med så 
mange medlemmer så der blev spillet doubler mod tripler.

 Støttestævne for forsamlingshuset blev desværre aflyst



Generalforsamling d. 26/9 – 2008 

 Indkommende forslag: der er kommet et forslag og paragraf 5 udgår. 
Lars Friis er kommet med forslaget og argumentere herfor.

 Næste forslag er at suppleanter udvides fra 2suppleanter til 2-5 suppleanter.
Lars Friis kommet med forslaget er og argumentere herfor.

 Næste indkommende forslag er, at spillerudvalget udvides fra 3medlemmer 
til 5 medlemmer. Således at der kan udføres mere arbejde. Rene Madelung 
er kommet med dette forslag og argumentere herfor.

Tripelmesterskab d. 28/9 – 2008 

 Erik Friman og Lars hjælper hinanden med stævnet.
 Gaver, præmier  ligger klar i klubhuset.

Spillerudvalg – DGI – DPF – Veteran – 2 division

 DGI: et hold har kvalificeret sig til mesterskabet i Give. Rigtig flot
 Veteran holdet gik ikke videre
 2 divisions holdet havde en god sidste weekend for blev i 2 division, godt gået.

Diverse og hvad jeg ellers måtte have glemt

 Bestyrelsen mødes kl. 18 d. 26/9 -2008 til borddækning


