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Dato: 23. april 2009

Fremmødte: Lars Friis, Rene Madelung, Ejner Jørgensen, Svend Lodahl, Finn Pedersen, Benny 
Johansen og Pernille Brauer. Søren Lindelev under punkt 7.

Afbud: Jesper Poulsen.

Referent: Pernille Brauer.

1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde:
Referatet fra sidste møde 17. marts blev godkendt uden kommentarer.

2. Siden sidst:
 De sidste 2 runder af ranglisteturneringen har der været super flot fremmøde, med ca. 20 

spillere – vi håber det fortsætter.
 Vinterturneringen – Ledøje har spillet sig i 2. Division - tillykke.
 Stavsnästuren – Hyggelig tur, med godt vejr og petanquespil – det skal overvejes om det er 

noget man vil gøre igen, hvis der ikke er flere tilmeldinger.

3. Økonomi:
Rene gennemgik driftsregnskabet, der ser godt ud.

4. Rapport fra spillerudvalget:
Lørdag 25/4 2. divisionsholdet skal til Græsted og spille.
Søndag 3/5 6-double turnering i Ballerup.
Lørdag 16/5 Landsdelsmesterskab double i Ledøje.

5. Arbejdsdagen 8. maj.
Projekter:

 Overdækket skur – Finn og Heinrich
 Diske ved lamper – Finn
 Grill – Benny, Lars og Ejner
 Maling af bænke, lamper m.m. – Pernille
 Perlesten – Ejner
 Snor på banerne – Svend undersøger hvad der vil være bedst.

Pigerne mødes i klubhuset, hvor de rydder op i køkken, på lager og laver frokost med mere.            
Vi mødes alle i klubhuset kl.: 09:30.   Vi afslutter dagen med spisning og hygge.

6. Kommende stævner i Ledøje:
 16. maj – DGI doublemesterskab.

o Lars sender indkaldelse ud.
o Ulla prøver at finde nogen til at kører køkkenet.
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 17. maj – Klubmesterskab i double.
o Birgit styrer stævnet.
o Rene sender invitationer ud.

 6. juni – Sponsorstævne.
o Ulla har styr på piger til køkkenet.
o Benny sender invitationer, samt banetegning ud.
o Frimand står i baren.

 21. juni – Ledøje Open.
o Henrik styrer stævnet.
o Der er piger til køkkenet.

7. Hjemmesiden.
Der blev talt om hvordan vi sikre at Søren får de nødvendige oplysninger, så han ikke selv skal 
opsøge dem. Vi må alle blive bedre til at videresende links m.m.

- Holdledere skal sende resultater.
- Sjove historier, samt billeder modtages gerne.
- Ideer til forbedringer på hjemmesiden er meget velkomne.

8. Status fra sponsorudvalget.
Benny og Rene har sendt regninger, samt sponsorbrev ud – Der er allerede kommet en del 
indbetalinger, samt positiv respons på brevet.
Sponsorstævnet afholdes 1. lørdag i juni – i år 6. juni.

9. Spillerbeklædning.
Vi arbejder videre…...

10. Aktiviteter for medlemmer og sponsorer.
Der er forslag om at lave en fisketur for medlemmer, samt sponsorer. Sponsorerne bliver inviteret, 
og der arrangeres bus frem og tilbage. Sponsorudvalget arbejder videre med ideen.

11. Næste bestyrelsesmøde.
Næste møde er onsdag 3/6 kl. 17:00.

12. Bordet rundt.
- Kommunen har tilkendegivet i en mail, at de ønsker halvtaget foran klubhuset, udført i en let 

træ konstruktion. Heinrich tegner videre, og ansøgningen sendes når tegningerne er klar.
- Der skal laves en liste over hvad der refunderes når man er ude, til holdlederne.
- Lars rykker for svar hos kommunen, ang. græsslåning på banearealet.

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


