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Dato: 17 marts 2009

Fremmødte: Lars Friis, Rene Madelung, Ejner Jørgensen, Svend Lodahl, Benny Johansen og 
Pernille Brauer.

Afbud: Finn Pedersen og Jesper Poulsen.

Referent: Pernille Brauer.

1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde:
Referatet fra sidste møde 27. januar blev gennemgået, og godkendt uden kommentarer.

2. Siden sidst:
 Kommunen er ikke begejstret for en overdækning ved klubhuset, men vil måske kunne 

accepterer en konstruktion i let metal og glas. Heinrich Wahl udarbejder en tegning, der 
medsendes en ansøgning til kommunen.

 Belægningen udenfor klubhuset kan etableres før et evt. halvtag – Benny tager kontakt til 
Anker, for at hører om det er krav til belægningen.

 Der må gerne opstilles et vejviserskilt til petanquebanerne – klubben skal bare selv betale.
 Vi har ikke fået svar på om kommunen vil slå græsset ved baneanlægget – Lars rykker for 

svar.
 Vinterturneringen – Ledøje skal spille d. 22/3, om at komme i 2. eller 3.division.
 Der er allerede kommet tilmeldinger til Ledøje Open – Vi håber på mange flere.
 Repræsentantskabsmøde i DPF – Lotte Büchert blev valg til ny formand. Der var en del 

vedtægtsændringer, samt der blev givet mandat til at der arbejdes vider med en 
sammenlægning med DGI. Henrik Wolfhagen blev æresmedlem i DPF - tillykke.

 Ved DGI´s årsmøde, blev der ligeledes givet mandat til at arbejde vider med 
sammenlægningen med DPF, ellers ikke noget at berette.

3. Økonomi:
Vi har i øjeblikket lidt over 62.000,- i banken, og næsten alle har betalt kontingent – Flot. René har 
nu overtaget arbejdet med regnskabet – vi siger tak til Henrik Wolfhagen for det store arbejde han 
har gjort de sidste 2 år.

4. Sanktioner ved kontingentrestance:
Hvis der ikke bliver betalt kontingent senest 1. april, vil det ikke være muligt at deltage i klubbens 
aktiviteter. Det er i øjeblikket ikke muligt at ekskluderer medlemmer ved manglende betaling af 
kontingent, på grund af vedtægterne, derfor har bestyrelsen besluttet denne sanktion. Denne 
beslutning gælder ikke sponsorerne, men disse kan naturligvis ikke deltage i sponsorstævnet, hvis 
sponsoratet ikke er betalt.

5. Rapport fra spillerudvalget:
Spillerudvalget skal tage stilling til hvilke stævner der skal deltages i. Pernille og Benny laver 
huskemail, samt invitation til flaghejsning. René køber gaver.
6. Status Sponsorudvalget:
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Sponsorkontrakter samt sponsorbrev blev omdelt og rettelser tilføjet. Begge dele vil snarest blive 
udsendt til sponsorerne.

7. Byggeprojekter på baneanlægget.
Arbejdsdag bliver 8. maj kl. 9:00, begyndende med morgenmad – Alle er velkommen.
Der skal laves følgende:

 ”bardiske” ved banerne.
 Overdækning / læskur.
 Grill.
 Perlesten.
 Almindelig oprydning.

Vi afslutter dagen med lidt til maven i fast og flydende form.

8. Spillerbeklædning.
Den generelle holdning er at der skal findes priser, samt hvad der skal bruges. Pernille prøver at 
finde noget der kan arbejdes vider med. OBS det skal ikke være gult…..

9. Stavnsnäs 2009.
Vi er nu oppe på 14 – Der er plads til flere, og alle er velkommen.

10. Rengøring af klubhuset.
Finn har fundet en rengøring, så det er der styr på.

11. Næste bestyrelsesmøde.
Næste møde er 23. april kl. 19:00.

12. Bordet rundt.
Der er forslag fra spillerudvalget om at få en træner 2x2 timer, dette vil koste kr. 1.000,- i alt. God 
ide – René og Birgit arbejder vider med projektet.

13. Lidt at gå hjem på.
Umm…. Benny tager en tur til næste gang.


