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Dato: 27. januar 2009

Fremmødte : Lars Friis, Rene Madelung, Ejner Jørgensen, Erik Frimand, Benny Johansen og 
Pernille Brauer.
Afbud: Finn Pedersen og Svend Lodahl.
Referent : Pernille Brauer.

1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde.
Referatet fra sidste møde 21. oktober blev gennemgået, og godkendt uden kommentarer.

2. Valg af nyt bestyrelsesmedlem og kasserer.
Lotte Clemmensen har trukket sig som kasserer – Ny kasserer bliver Rene, der samtidig overtager 
de opgaver Henrik Wolfhagen tidligere har varetaget. Henrik overdrager til Rene frem til 
generalforsamlingen, hvor posten er på valg. Jesper Clemmensen har trukket sig som suppleant til 
bestyrelsen, samt andre udvalg. Bestyrelsen bakker op om denne beslutning og takker for 
samarbejdet.

3. Siden sidst
 Lotte skal slettes fra hjemmesiden.
 Lars har intet hørt fra kommunen ang. ansøgningerne – Anker Bay undersøger hvor langt de 

er kommet i systemet.
 Der var stor deltagelse ved både Andestævnet og Champagneturneringen – Andestævnet 

skal fortsat afholdes på en lørdag, for at sikre det store fremmøde.
 DGI har spurgt om vi kan stille baner til landsmesterskaberne i double og triple, henholdsvis 

d. 16. maj og 12. juli – Bestyrelsen er positiv, Ulla Friis har lovet at stå for forplejning og  
medhjælpere til kantine.

 Europacup – Vi fik bank af Hedebo 4-1 – vi ønsker bedre held næste gang.
 Vinterturnering – Der var indspil i weekenden, hvor vi blev nr. 2 – næste gang skal vi kun 

møde elitehold, så LPC ønsker held og lykke.
 Ledøje Open er kommet på DPF´s aktivitetskalender, og invitationerne er lavet.
 Støttestævne for forsamlingshuset – Der er lavet aftale med Jan, omkring morgenmad, 

frokost m.m. Datoen er 9. august kl. 09:30

4. Økonomi/kontingent/licenser.
Der er kommet masser af indbetalinger for kontingenter, licenser m.m.

Godtgørelser:
 Kørsel godtgøres med kr. 1,- på kørt km, pr. første km.
 Hvis der køres i mere end 2 biler over Storebæltsbroen, betaler LPC broafgiften (DPF 

dækker udgiften til 2 biler.)
 Overnatninger der ikke dækkes af DPF eller DGI, dækker LPC i nødvendigt omfang.
 Diæter dækkes med kr. 200,- hvis ikke DPF eller DGI dækker, kun ved overnatninger i 

Jylland eller på Bornholm, og kun i nødvendigt omfang.
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5. Rapport fra spillerudvalget – DGI - DPF.
Der er intet nyt fra fronterne. Spillerudvalget bliver rost for den udsendte mail d. 18/12-2008

6. Udpegning af 3 deltagere til DPF repræsentantskabsmøde d. 7. marts.
Lars, René og Pernille deltager.

7. Udpegning til hovedbestyrelserne i LSI og DGI for Storkøbenhavn.
Benny tager posten i LSI hovedbestyrelse – Pladsen i DGI´s petanqueudvalg for Storkøbenhavn, 
den lader vi stå open …

8. Skal LPC deltage ved Landsstævne 2009 i Holbæk.
Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at melde tilbage til Lars, hvis de har lyst til at deltage, 
senest 1. april – så må vi se om der er opbakning nok, til at vi kan stille hold.

9. Status fra sponsorudvalget.
Prisen for sponsorater fastholdes, og der er positive tilbagemeldinger fra sponsorerne. 
Opkrævningerne udsendes i februar, sammen med følgebrev. Finn og Benny arbejder på at få flere 
sponsorer, foreløbig er Segway og Benni kommet til. Fyr og Flamme vil gerne have en bænk i 
stedet for en bane. Der er flere der skal have kontrakter, Benny og Pernille får disse udarbejdet.

10. Byggeprojekter på baneanlægget.
Vi starter op i foråret. Ejner har 7 tagplader der evt. kan bruges. Benny tager i Vestskoven, og tager 
billeder af deres grill, der evt. kan bruges til inspiration. Jesper P. kender tømreren fra projektet, 
Jesper vil forhører sig om der evt. findes en tegning man kan arbejde ud fra. Vi arbejde på at 
projekterne er færdige ved Ledøje Open d. 21. juni.
Der købes lidt ekstra gaver til Flaghejsningen d. 29. marts – Lars og Benny står for dette.

11. Planlægning af Bestyrelsesmøder i 2009.
Bestyrelsen planlægger møderne fra gang til gang – næste møde er 17 marts.
Benny havde rigtig lækker ost m.m. med, så Benny gør det igen næste gang.

12. Bordet rundt.
 Ejner takker for rødvinen ved sin 80-års fødselsdag.
 DGI og DPF er i gang med et samarbejde og en fælles turnering, opstart i 2010 med 

kvalificering. Der er møde d. 23. februar, hvor Lars og evt. René deltager.
 Det blev debatteret om man evt. til næste år skulle aflyse Rødvinsstævnerne i januar og 

februar til næste år grundet ringe fremmøde. Dette var der bred tilslutning til – Banerne er 
selvfølgelig til rådighed, hvis man skulle have lyst til at spille.

 Der skal laves en huskeliste, med hvem der gør hvad, samt de beslutninger der bliver taget –
Pernille laver og reviderer denne.


