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Dato: 07. september 2010 
 
Fremmødte: Lars Friis, Ejner Jørgensen, Benny Johansen, René Madelung, Finn Pedersen, 
og Pernille Brauer. 
 
Afbud: Jesper Poulsen og Paul-Erik Styrk. 
 
Referent: Pernille Brauer. 
 
1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde: 
Referatet nr. 112 blev godkendt.  
 
2. Siden sidst. 
- Buy-in grill 18/7 gik rigtigt, med ca. 25 til spisning, og økonomisk løb det rundt – Det kan godt 
gentages. 
- Støttestævne for forsamlingshuset forløb fint, der kom ca. kr. 3.000,- som deltagerne selv fik, 
som et andelsbevis. Det hjalp med flyers, som Finn gjorde det store arbejde med at omdele. 
- DGI-stafet, der kom ca. 77 deltagere – godt arrangement. 
- Kulturnat, vi deltog ikke. 
 
3. Status på økonomi. 
René gennemgik regnskabet, der ser find ud. 
 
4. Status fra spillerudvalget.  
- LPC er nr. 3 i 1. division DGI. 
- Bennys hold vandt guld og blev Storkøbenhavns mestre, de deltager i landsmesterskabet i 
Farsø – vi ønsker held og lykke. 
-Dream Team bliver i B-rækken. 
- Ibs hold vandt C-rækken, men kan ikke rykke op da Dream Team bliver i B-rækken. 
- Lars og Jack blev nr. 9 til DM i triple – tillykke. 
 
5. Status fra sponsorudvalget. 
Der er et lille hængeparti med udsendelse af regninger, Benny ordner det snarest. 
 
6. Status fra beklædningsudvalget. 
Der kommer løbende bestillinger og der ligger Tryk til tøjet klar hos Bæk, så det kører stille og 
roligt. 
 
7. Ranglisteturnering. 
Turneringen kører, men bliver ikke gentaget næste år. Den nye bestyrelse kan evt. tage over, 
og finde en udformning der passer dem. 
 
8. Klubmesterskab i triple. 
d. 2. oktober kommer der kvalifikation til landshold for veteraner til Ledøje, vi afholder 
klubmesterskab i triple samme dag. Der er indskrivning kl. 9:30 med spilstart kl. 10:00. Der vil 
være buffet der kan købes for kr. 50,- Ulla står for køkkenet. 
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9. Nøddebohave venskabsstævne. 
Der deltog 9 fra LPC til venskabsstævnet i Nøddebohave. Det var en rigtig dejlig dag, og vi 
inviterer retur til foråret.  
 
 
10. Generalforsamling 29. oktober. 
- Ejner vil gerne trække sig, evt. kan Paul-Erik overtales til at tage over. 
- Lars og Pernille er på valg. 
- Budgettet blev gennemgået og rettet til. 
- Benny og Pernille finder ud af noget mad, til max kr. 100,- pr. person. 
- Finn køber rødvin og andre drikkevare. 
- Der er ingen rettelser til vedtægterne. 
- Pernille laver invitation og sender til Lars. 
- Lars finder dirigent. 
- Lars står for indløb af gaver. 
 
11. Bordet rundt. 
Finn har indkøbt ukrudtssprøjte og kantklipper, der begge er taget i brug ☺. 
 
13. Dato for næste møde. 
Tirsdag 16/11, kl. 19:00 
 
14. Lidt til ganen. 
Pernille tager lidt med, næste gang. 

 


