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Ledøje Petanque Club

Bestyrelses referat nr. 102

Dato: 21. oktober 2008

Fremmødte : Lars Friis, Lotte Clemmensen, Rene Madelung ,  Dan Auerbach, Ejner Jørgensen , 
Erik Frimand , Susanne Kjeldsen, Finn Pedersen, Jesper Clemmensen,
Svend Lodahl, Benny Johansen og Pernille Brauer.

Afbud: Nini Kabell og Jesper Poulsen.

Referent : Pernille Brauer.

1. Velkomst og introduktion til de nye bestyrelsesmedlemmer.
Ved kort gennemgang blev der riset op hvad den tidligere bestyrelse havde arbejdet med, og 
blev takket, med en lille gave for deres arbejde.

2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde.
Referatet fra sidste møde blev gennemgået, Lars så gerne at der blev udarbejdet en 
aktionsliste, der giver et overblik over hvad der skal laves, samt hvem der gør det. Referatet 
fra 23. September 2008, blev godkendt.

3. Siden sidst (udeståender, igangværende og afsluttede).
Trippelmesterskaberne d. 28/09-08 var en succes med 7 hold, (en del medlemmer var i 
Jylland at spille med DGI holdet samme weekend, hvor fra de kom hjem med en flot 2. 
plads ud af 600 hold.) hvor Jesper og Daniel Clemmensen og Erik Frimand vandt. Tillykke.
Lars har været til møde i DGI, og gennemgik hurtigt aktivitetskalenderen derfra. Lars har 
lovet at vi lægger faciliteter til Stafetten tirsdag d. 21/07-09. Der vil blive meldt mere ud om 
Stafetten på et senere tidspunkt. Bordet rundt var der positiv stemning om alle tilbuddene i 
aktivitetskalenderen – nu gælder det bare om at få motiveret medlemmerne til at deltage.
Hjemmesiden er i øjeblikket hostede af Søtofte, der nok bliver nedlagt pr. 1. november – der 
skal findes en alternativ løsning.

4. Økonomi, kontingent, licenser og regler for godtgørelse.
Der er kommet lidt ind for kontingenter, siden generalforsamlingen, men balancen er i nul, 
da der har været udgifter vedr. trippelmesterskabet, samt andre småting. Der skal gøres en 
aktiv indsats for dem der skylder for kontingent får betalt. Der er kommet 5 nye medlemmer 
siden generalforsamlingen – Super.
Der er på nuværende tidspunkt ingen klare regler for godtgørelse, bestyrelsen vil undersøge 
hvad der er vedtaget på tidligere bestyrelsesmøder og få lavet en liste, så ingen er i tvivl om 
reglerne.
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5. 29/11 Andespil og julefrokostturnering.
I år bliver andespil og julefrokostturneringen af holdt 29/11, der vil være indskrivning fra 
kl.: 09:30.
- Finn laver glögg (Som sædvanlig ).
- Rene køber 4 ænder.
- Rene laver indbydelser.
Lars forhører sig om kantineudvalget vil stå for maden.
Spillerudvalget står for og arrangerer stævnet.

6. 28/12 Champagneturnering.
Spillerudvalget står for og arrangerer stævnet.
- Pernille køber champagne.

7. Evt. rapport fra Spillerudvalget, DGI og DPF.
Spillerudvalget: Intet nyt, der vil blive afholdt møde d. 04/11-2008.

8. Forslag om LPC temadag en lørdag i 2008.
Lars har foreslået en temadag, for bestyrelsen og formændene for udvalgene, hvor der tales 
strategi for de næste par år.
Strategiseminaret vil blive afholdt 16/11 kl.: 09:00 og afsluttes med et spil petanque for dem 
der har lyst. Det er vigtigt at man har gjort sig nogle tanker, om hvilken vej man selv ser 
klubben gå, samt hvordan dette kunne gøres, inden man møder op.

9. Planlægning af bestyrelsesmøder i 2008/2009.
Punktet udskydes til næste møde, da det er hensigtsmæssigt at aktivitetskalenderen er 
planlagt, før bestyrelsesmøderne fastsættes.
Næste møde 27/01-2009, kl.: 19:00

10.  Beslutning om traktement til fremtidige bestyrelsesmøder.
Der vil blive købt lidt til ganen, ved bestyrelsesmøderne, den der stå for indkøb m.m. 
bestemmer hvad der vil blive serveret. Benny sørger for lidt, til næste møde.

11.  Bordet rundt.
Det blev debatteret om spillerne selv skal betale licens – efter debat blev det besluttet at vi 
fortsætter som hidtil, dem der vil spille på eliteplan, må selv betale.
Jesper C. spurte om det var mulighed for om et ungdomshold kunne træne uden at betale 
kontingent, det kan de selvfølgelig i en begrænset periode ifølge vedtægterne, derefter må 
det tages op til overvejelse.
Der skal ske noget mere for sponsorerne, og flere ideer blev drøftet – Finn og Benny 
arbejder videre med ideerne.
Der er et stort ønske om en ny glødelampe på dametoilettet – Finn arbejder på sagen….
Der skal graveres i pokalerne – Pernille får dette gjort.

Næste møde 27/01-2009 – kl.: 19:00


