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Dato: 03. maj 2010 
 
Fremmødte: Lars Friis, Paul-Erik Styrk, Ejner Jørgensen, Benny Johansen, Finn Pedersen og 
Pernille Brauer. 
 
Afbud: Jesper Poulsen og Rene Madelung. 
 
Referent: Pernille Brauer. 
 
1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde: 
Referatet nr. 110 blev godkendt.  
 
2. Siden sidst. 
Der er allerede lagt billeder ind på hjemmesiden fra aktivitetsdag, hvor 20 personer deltog. 
Trods vejret var det en fantastisk dag, hvor vi fik lavet de opgaver vi havde sat os for. 1000-tak 
til alle der deltog.   
 
3. Status på økonomi. 
Det går rigtigt godt med økonomien, der er stadig 10.000,- tilbage på budgettet ☺. Der er 
kommet 52.500,- ind fra sponsorer og ca. 20.000,- ind i kontingenter. 
 
4. Status fra spillerudvalget.  
Inge tilstede fra spillerudvalget, så det må gå godt. Der er 3 uafgjorte kampe i DPF – 
Sebastians hold har 2 vundne - Dream Team har 2 tabte – Ibs hold har vundet 1 og tabt 1. 
Veteranerne har tabt 1. 
 
5. Status fra sponsorudvalget. 
Der er flere sponsorer på bedding, og der arbejdes på at få ”udsolgt”. 
 
HUSK SPONSORSTÆVNE 5. JUNI 2010 KL. 09:30 
 
6. Status fra beklædningsudvalget. 
Der bliver bestilt 1 polo-shirt i hver størrelse, så det vil bliver muligt at prøve. De bestillinger 
der er nu, vil blive videregivet, så medlemmerne kan få tøjet. Der skal betales ved afhentning. 
 
 
7. Ranglisteturnering. 
Turneringen køre bare der ud af, med et rimeligt stort fremmøde, næsten hver gang. 
 
8. DGI Doublemesterskab. 
Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 4 hold – sidste tilmelding er 4. maj. 
 
9. LPC Doublemesterskab d. 30. maj. 
Ulla, Hanne og Karna har styr på køkkenet, og spillerudvalget står for arrangementet. Husk 
der skal købes medaljer. 
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10. Nøddebohave venskabsstævne. 
Vi tager op og spiller med Nøddebohave, på blandede hold søndag 27. juni kl. 11:00.  Vi 
glæder os, og håber at rigtig mange møder op – Tilmelding kan ske til Lars Friis. 
 
11. Kulturnat 2010. 
Vi er positiv indstillet, med aktivitetsniveauet bliver efter oplægget…. 
 
12. Bordet rundt. 
Ingen har rigtigt noget. 
 
13. Dato for næste møde. 
Mandag 7. juni 
 
14. Lidt til ganen. 
Benny og Pernille tager lidt med, næste gang. Vi håber på at vejret er med os, så vi kan grille. 

 


