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Dato: 20. oktober 2009

Fremmødte: Lars Friis, René Madelung, Paul-Erik Styrk, Benny Johansen, Ejner 
Jørgensen og Pernille Brauer.

Afbud: Jesper Poulsen og Finn Pedersen.

Referent: Pernille Brauer.

1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde:

Referatet fra sidste møde 2. september blev godkendt uden kommentarer, samt et stort
velkommen til Paul-Erik.

2. Hvad vil bestyrelsen arbejde med det næste år:

Der er forslag om at kombinerer en strategidag, med et arrangement for tillidsfolk inkl. 
ægtefæller – dette er der stor opbakning til.

Program 10/01-2010:

 Morgenmad kl. 9:00
 Strategidag kl. 9:00 - 12:00
 Petanque kl. 12:00 – 14:00, hvor ægtefæller også deltager.
 Vi afslutter med frokost.

Hvem laver hvad:

 Lars og René laver oplæg og står for selve dagen.
 Paul-Erik og Benny står for indkøb og madlavning.
 Lars og René laver alternative baner, så alle kan deltage på lige vilkår.
 Ejner gør grillen klar til brug.
 Pernille opdaterer hvad der er af udeståender fra sidste strategidag.
 Kalenderen skal på som punkt.

Afsæt allerede nu lørdag 10. januar 2010.

3. Skal vi aflyse træning og rødvinsstævner i januar og februar:

Vi aflyser rødvinsstævner i januar og februar, grundet manglende fremmøde – sæsonen 
starter med flaghejsning. Man er selvfølgelig velkommen til at komme og spille, selvom der 
ikke er rødvin …
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Det er svært at tiltrække medlemmerne til træning hver søndag – man kan evt. lave 
træning den 2. og sidste søndag i måneden, hvor man kunne grille pølser, spille om øl til 
modstanderen, spille til pulje, eller andet. God idé, der er stor opbakning til, at vi arbejder 
videre med ideen.

4. Ledøje Open vil blive afholdt lørdag 19/6 2010, under Henrik Wolfhagens kyndige 
ledelse, med opbakning fra bestyrelsen.

5. Sponsorstævne afholdes lørdag 5/6 2010

6. Andestævne / Julefrokost 28/11 2009:

- Der er bred enighed om at det skal koste en engangsbeløb for mad og drikke ved
julefrokosten. Det har desværre vist sig tidligere år, at der ikke bliver afregnet for at,
hvad der bliver drukket. Prisen bliver kr. 150,-.

- Der er forslag om at grille ænder, med brune kartofler m.m. – Da det jo er 
andestævne, blev ideen straks vedtaget. René og Paul-Erik sætter sig sammen og 
finder ud af, hvad der skal købes, samt laver invitation. 

- Vi skal hører Bjørn, om han og grill evt. kan være behjælpelige på selve dagen.

- Drikkevarer ved selve andestævnet afregnes til vores sædvanlige priser.

- Finn sørger for noget varmt at drikke, som han plejer.

Paul-Erik og René køber Champagne til Champagnestævnet, når de køber ind til 
julefrokosten. 

7. Goddag og farvel til tillidsfolk, inkl. påhæng.

Vi kombinerer dette med strategidagen – se under pkt. 2.

8. Bordet rundt.

- vores kontingent skal betales 1/4, men licenser til DPF skal betales 1/1 – vi må gå 
ud fra at de, der spiller vinterturnering, også vil være medlemmer næste år. René
sørger for at opkræve licensbetalinger.

- Finn er i gang med at lave et ”låg” til den nye grill, der kan benyttes som bord, når 
grillen ikke bruges.

- Pernille tager mad med næste gang.

Næste møde er 9/2 2010 kl. 19:00.


