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Dato: 16. november 2010 
 
Fremmødte: Lars Friis, Benny Johansen, Paul-Erik Styrk, Rene Madelung, Dan Auerbach, 
Finn Pedersen, Eva Dam, Albin Hoel, Svend Lodahl og Pernille Brauer. 
 
Afbud: 
 
Referent: Pernille Brauer. 
 
1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde: 
Referatet nr. 113 blev godkendt. Velkommen til nye medlemmer og 1000-tak til dem der er 
gået ud. 
 
2. Hvad vil bestyrelsen arbejde med det kommende år. 
- Der er stor opbakning til Strategiseminar, der vil blive afholdt lørdag d. 

29. januar 2011 
Dagen er for alle personer der sidder i bestyrelsen, eller et udvalg. Paul-Erik og Dan A vil stå 
for maden, og som sidste år, vil påhæng blive inviteret til frokost. På strategiseminaret, vil det 
endeligt blive besluttet, hvad der skal arbejdes med det kommende år. 
 
3. Opfølgning på generalforsamlingen. 
Se unde punkt 2. 
 
4. Andestævnejulefrokostarrangement.  
Spillerudvalget står for dagen. Stævnet starter med indskrivning til andestævnet kl. 09:30, med 
spilstart kl. 10:00, hvor det er gratis at deltage. Det koster kr. 150,- at deltage i julefrokosten, 
hvor tilmelding er nødvendig, så får man også både mad og drikke. Benny står for maden, 
men kan evt. bede om hjælp, hvis dette bliver nødvendigt. Lars køber ænder og Finn står for 
drikkevare. 
 
5. DGI Nordsjælland. 
d. 24. november er der stiftende årsmøde/generalforsamling i DGI Storkøbenhavn og DGI 
Nordsjælland om sammenlægning. Hvis der er nogen der har lyst til at deltage, kan man tage 
kontakt til Lars. 
 
6. Deltagelse i DPF og DGI. 
Vi deltager som hidtil, med mindre der er nogle indvendinger. 
 
7. ”Opkrævning” af Licens til DPF. 
Spillerudvalget sender opkrævninger ud som de plejer, så må vi se ud fra tilmeldingerne, 
hvem der skal have godtgørelse, som vedtaget på generalforsamlingen. 
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8. Kontingentfornyelse. 
Opkrævningerne vil blive udsendt og skal være betalt inden 1. februar. Der er allerede brugt 
en del penge på budgettet, men der kommer jo snart kontingenter ind, så det ser ikke dårligt 
ud. 
 
9. Bordet rundt. 
Der er champagnestævne søndag d. 19/12, og Finn vil sædvanen tro lave ”heksebryg”, samt 
sørge for det er champagne til præmier.  
 
10. Dato for næste møde. 
Tirsdag 8. marts 2011, kl. 19:00 
 
11. Lidt til ganen. 
Pernille tager lidt med, næste gang. 
 

 


