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Dato: 22. marts 2010 
 
Fremmødte: Lars Friis, Paul-Erik Styrk, Ejner Jørgensen, Rene Madelung, Benny Johansen, 
Birgit Thygesen og Pernille Brauer. 
 
Afbud: Jesper Poulsen og Finn Pedersen. 
 
Referent: Pernille Brauer. 
 
1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde: 
Referatet nr. 109 blev godkendt. Der er kommet svar fra kommunen om isætning af 
termoruder i klubhuset – Det blev desværre et nej, da de ikke mener at det kan svare sig, 
medmindre man renoverer hele klubhuset. 
 
2. Siden sidst. 
Der har været repræsentantskabsmøde i DPF – Lars og Henrik deltog. 

   
 
3. Status på økonomi. 
Alle medlemmer har nu betalt kontingent ☺. En stor tak til René, for det store arbejde. En hel 
del sponsorer, har ligeledes betalt, men fristen er først 31/3 2010. 
Råbalancen blev gennemgået, og det ser fornuftigt ud. 
 
 
4. Status fra spillerudvalget.  
Der er pæn tilmelding til alle hold, og vi har nu følgende hold: 

- 1 hold i 1. division DPF. 
- 2 veteranhold, hvoraf det ene er det lukkede Nøddebohave hold. 
- 3 hold i DGI. 

 
5. Status fra sponsorudvalget. 
Der er udsendt sponsorbrev, invitation til sponsorstævne, samt sponsorplan over 
baneanlægget. 
 
HUSK SPONSORSTÆVNE 5. JUNI 2010 KL. 09:30 
 
Der skal laves skilte til:  

- Viggo Axelsen 
- Ballerup-Smørum kloak. 

 
6. Status fra beklædningsudvalget. 
Der blev fremvist et lille udvalg af tøj, og det lykkedes os at blive enige om Polo-shirt og Soft 
Shell jakke i sort – Det vil være muligt at se modeller og størrelser ved flaghejsning. 
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7. Aktivitetsdag 30. april 2010. 
Hvad vi gerne have gjort: 

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

• Maling af skuret, det kunne godt bruge en gang til. 

• Rengøring af klubhuset (Kantineudvalget) 
• Alm. ukrudtbekæmpelse på arealet. 

• Højtryksspuling af fliser, ved banerne. 

• Ordne lamper/skilte. 
 

 
Resten planlægges, når vi kommer lidt nærmere, samt vi ved hvor mange der kommer – 
fremmødte og arbejdsopgaver, skal passe sammen. Lars laver invitationer og Benny bestiller 
de skilte der mangler. Ejner bestiller grus til flisebelægningen, og René er primus motor på 
projektet. 
 
8. Ranglisteturnering. 
Regler for ranglisteturneringen blev gennemgået, og rettet med få tilføjelser. Reglerne vil 
kunne ses på hjemmesiden, og revideret løbende, hvis der skulle være ting der ikke er taget 
højde for. 
 
9. Flaghejsning d. 28. marts 2010. 
Benny indkøber vin og Lars holder tale. Birgit køber de gaver der skal uddeles. 
 
10. Bye In grill d. 18. april 2010. 
Benny, Paul Erik og Birgit finder ud af udformningen for arrangementet, samt mad. 
 
11. DGI 6-doubler i Ballerup 2. maj 2010. 
Vi sender en mail ud til medlemmerne for tilmelding. Sidste år ved en rigtig hyggelig dag, med 
massere af godt spil, LPC fik placeret 4 ud af 6 hold. Kan varmt anbefales. 
 
12. DPF elite træning. 
Vi mener ikke lige vi har nogen der rammer målgruppe… 
 
13. DAI turnering i Bulgarien. 
Prisen bliver ca. 6.000,- pr. person, så del vil nok blive lidt svært at få tilmeldinger � 
 
14. Kulturnat 2010. 
René deltager i opstartsmøde, så må vi se om vi er interesseret i at deltage. 
 
15. Bordet rundt. 
Næste møde er 3. maj kl. 19:00 i klubhuset. 
 
16. Lidt til ganen. 
Benny tager lidt med, næste gang.  

 


