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Dato: 08. marts 2011 
 
Fremmødte: Lars Friis, Benny Johansen, Paul-Erik Styrk, Rene Madelung, Dan Auerbach, 
Eva Dam, Birgit Thygesen, Svend Lodahl og Pernille Brauer. 
 
Afbud: Finn Pedersen og Albin Hoel. 
 
Referent: Pernille Brauer. 
 
1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde: 
Referatet nr. 114 blev godkendt.  
 
2. Siden Sidst. 
- Lars har været til DGI-årsmøde, hvor 9 klubber var repræsenteret. Der var lodtrækning til den 
kommende sæson, hvor 32 hold et tilmeldt. Kampene spilles i uge 14-23 og 33-35. 
- Vi har fået Metrokort, der kan lånes ved henvendelse til Henrik Wolfhagen eller Lars Friis. 
- Ejner er desværre gået bort – Han vil blive savnet. 
 
3. Opfølgning på Strategidag. 
- Der er selvfølgelig træning hver søndag, men der laves noget ekstra ud af den 2. og sidste 
søndag i måneden. 
- Benny har talt med Per Henriksen om udendørslampen, og han kommer forbi og kikke på 
det. 
- Rene har talt med Jesper Brauer og afvanding fra terrassen, det vil blive lavet løbende i løbet 
af foråret. 
 
4. Status på økonomi.  
Der er i øjeblikket et indestående på kr. 20.685,-. Der har været et udlæg til Egedal kommune, 
for de ting vi fik. Der er kun 4 medlemmer der ikke har betalt, så det er super flot. Benny får 
lavet sponsorbrev, så vi kan få sent ud til sponsorerne hurtigst muligt. 
 
5. Status fra spillerudvalget. 
Alle hold er tilmeldt henholdsvis DGI og DPF. Licenser vil blive tegner, efterhånden som 
spillerne får brug for dem. 
 
6. Status fra sponsorudvalget. 
Der er et par nye sponsorer på vej, så det er super. HUSK 

Sponsorstævne lørdag 28/05-2011 
 

 
7. Status på beklædning. 
Der sker ikke noget i øjeblikket, men nu må vi se til foråret. 
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8. Planlægning af aktivitetsdagen 20. maj. 
Der er i øjeblikket planlagt følgende aktiviteter: 

- Snore og fjedre på banerne. 
- Kroge, så banerne kan vendes. 
- Oprydning m.m. i arkiv rum. 
- Flytning af håndklæde på herretoilet. 
- Flytning af sæbedispenser i køkken. 
- alm. vedligeholdelse. 

Flere forslag modtages gerne. 
 
9. Hvervning af nye medlemmer. 
Stilhed – Der er ingen der umiddelbart vil stå for det, men man er velkommen til at melde sig. 
 
10. Repræsentantskabsmøde 13. marts i Bjerringbro. 
Henrik og Albin deltager. Der er generalforsamling i DGI Storkøbenhavn 30/03-11 
 
11. DPF 25 års jubilæum. 
Der er lavet en jubilæumshjemmeside – Virkelig flot side, der er et besøg værd. Link findes på 
DPF hjemmeside. 
 
12. Bordet rundt. 
Birgit køber gaver til flaghejsning 27. marts kl. 15:00 
Alle har det godt, og glæder sig til foråret….. 
 
Dato for næste møde. 
Mandag 2. maj 2011, kl. 19:00 
 
13. Lidt til ganen. 
Pernille tager lidt med, næste gang. 
 

 


