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Dato: 09. februar 2010 
 
Fremmødte: Lars Friis, Paul-Erik Styrk, Finn Pedersen og Pernille Brauer. 
 
Afbud: Jesper Poulsen, Rene Madelung, Benny Johansen og Ejner Jørgensen. 
 
Referent: Pernille Brauer. 
 
1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde: 
Referatet nr. 108 godkendt. 
 
2. Siden sidst. 
Strategidag: 

• Skilte til banerne. 
bestyrelsen mener ikke at udgiften til skilte, svarer til behovet. 

• Hvervning. 
o Der satses på støttestævnet for forsamlingshuset, hvor der er stort fremmøde. 
o Der laves en flyer, der kan ligge i forsamlingshuset, når der spilles Ledøje Revy. 
o Der skrives en artikel til bylaudets blad. 

• Askebærer ved klubhuset. 
Vi starter med en prototype bestående af en murerspand med sand – Lars konstruerer. 
   

 
3. Status på økonomi. 
Den udsendte balance blev gennemgået, uden de store kommentarer – Der er stadig en del, 
der mangler at betale kontingent. 
 
 
4. Status fra spillerudvalget. 
 Gennemgang af de tilkendegivelser, der er kommet fra medlemmerne, om hvilke hold de 
gerne vil spille på – der mangler dog stadig en del svar. 
Vi stiller ikke hold til vinterturneringen næste år, da der kun er kommet 1 tilmelding. 
 
5. Status fra sopnsorudvalget. 
Der skal holdes møde i udvalget – Vi afventer spændt, hvad de finder ud af. 
 
6. Status fra beklædningsudvalget. 
Der er ikke sket noget – Benny og Pernille, finder ud af noget. 
 
7. Aktivitetsdag 30. april 2010. 
Hvad vi gerne have gjort: 

• Lægning af fliser, foran klubhuset. 
• Maling af de sidste borde/bænke. 

 
Resten planlægges, når vi kommer lidt nærmere, samt vi ved hvor mange der kommer – 
fremmødte og arbejdsopgaver, skal passe sammen. 
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8. Ansøgning til kommunen. 
Vi starter med at lave en ansøgning om termoruder til klubhuset - Det vil afhjælpe en stor del 
af problemet, med kulde om vinteren – Så kan vi altid se om der er behov for en ekstra 
radiator. Lars laver ansøgningen. 
 
9. Hvervning af nye medlemmer. 
Se under punkt 2. 
 
10. Repræsentantskabsmøde d. 21. marts i Næstved. 
Lars Friis & Henrik Wolfhagen deltager for LPC. 
 
11. Ny super seks turnering. 
Medlemmerne skal selv betale deltagergebyr. Der er allerede nu, flere fra LPC planlægger at 
deltage. 
 
12. Deltagelse i Egedal Cup 17.april. 
Bestyrelsen tager ikke noget initiativ – medlemmerne er selvfølgelig velkommen til at deltage.  
 
13. Eventuelt. 
Repræsentanter fra ”Birgits Hold” har varet på Egedal rådhus, for sammen med 400 andre 
mesterskabsvindere, at blive hyldet. 
Der er lodtrækning i DGI mandag d. 1. marts. 
 
HUSK - Flaghejsning søndag 28. marts. 
 
Næste møde er mandag 22/03 kl. 19:00  

 


