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Dato: 07. juni 2010 
 
Fremmødte: Lars Friis, Paul-Erik Styrk, Ejner Jørgensen, Benny Johansen, Rene Madelung, 
Finn Pedersen, Birgit Thygesen, Henrik Wolfhagen og Pernille Brauer. 
 
Afbud: Jesper Poulsen. 
 
Referent: Pernille Brauer. 
 
1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde: 
Referatet nr. 111 blev godkendt, efter fin oplæsning af Benny.  
 
2. Siden sidst. 
Der har været sponsorstævne, med godt fremmøde på ca. 45 personer, og god stemning. Der 
har allerede været positive tilbagemeldinger.  Der har været afholdt doublestævne, Hvor 
Thomas Küster og Poul-Erik Mørkhold vandt – Stort tillykke til dem. 
 
3. Status på økonomi. 
Alt i alt ser det godt ud, der er på nuværende tidspunkt et overskud, i forhold til det 
budgetteret. 
 
4. Status fra spillerudvalget.  
Der er ikke sket de store ændringer siden sidst – Sebastians hold skal til slutstævne, Dream 
team skal spille om nedrykning og Ibs hold er i kvartfinalerne. 1. divisionsholdet ligger pænt i 
midten.  
 
5. Status fra sponsorudvalget. 
Et vel overstået sponsorstævne, hvor følgende sponsere er kommet til: 

• Christen Korsby 
• MT Højgaard 

• EM Byg 

• Carsten Strøby 
• SKP 

og der er flere på bedding…. 
 
6. Status fra beklædningsudvalget. 
Tøjet er bestilt ;0). 
 
7. Ranglisteturnering. 
Det er løjet lidt af med fremmødet, så vi må se på om turneringen skal afvikles som nu, eller 
der skal laves ændringer til næste år. 
 
8. Klubmesterskab i single og skud. 
Birgit står for afvikling af stævnet og Rene sender invitationer ud. Der er indkøbt medaljer og 
glas. 
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9. Ledøje Open d. 20. juni. 
Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 21 hold, så det ser lovende ud. Henrik står for 
indskrivning og afvikling af stævnet. Ulla, Hanne og Karna har styr på køkkenet. Henrik 
indtager skuret som ”førerbunker”. Der skal trækkes snore hvor der mangler, samt den 
bagerste kasse skal ordnes. Lars og Ulla står ca. 8-10 ærespræmier.  
 
 
10. Nøddebohave venskabsstævne 27. juni. 
HUSK - Tilmelding kan ske til Lars Friis. der er på nuværende ingen dato for returkamp, men 
det må vi tale med dem om, når vi er deroppe. 
 
11. Buy in Grill d. 18. juli. 
Vi fastholder – Benny står for arrangementet. 
 
12. DGI stafetten. 
Køkkenet har styr på det, som sædvanligt – andet skal vi ikke stå for. 
 
13. Støttestævne for forsamlingshuset. 
Paul-Erik laver en aftale med forsamlingshuset og Birgit står for stævnet. Der skal betales kr. 
100,- ved indskrivning pr. deltager – for dette får man en hyggelig dag, samt én andel i 
forsamlingshuset. 
 
14. Kulturnat 2010. 
Vi afventer om forsamlingshuset laver noget, før vi afgøre om vi deltager. 
 
15. Street Event. 
Vi har desværre ikke mulighed for at deltage. 
 
16. Bordet rundt. 
Der mangler askebærer på terrassen, Lars sørger for at vi får indkøbet et par spande og sand. 
Der er lavet en bevilling fra Egedal til LSI, det var en mulighed at søge penge det til nye 
vinduer m.m. der. Der er 2 møder om året i LSI – Benny og Paul-Erik deltager. 
 
13. Dato for næste møde. 
Tirsdag 7/9, kl. 19:00 
 
14. Lidt til ganen. 
Benny og Pernille tager lidt med, næste gang. Vi håber på at vejret er med os, så vi kan grille. 

 


