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Dato: mandag 08. august 2011 
 
Fremmødte: Lars Friis, Benny Johansen, Paul-Erik Styrk, Eva Dam, Svend Lodahl, Finn 

Pedersen og Pernille Brauer. 
 
Afbud: Birgit Thygesen og Albin Hoel. 
 
Referent: Pernille Brauer. 
 
Gæst: Dan Haugbøl, LSI 
Dan Haugbøl, fra LSI, var på besøg for at fortælle lift om LSI. I LSI har man delt 
medlemsklubberne mellem medlemmerne i forretningsudvalget, for derved at besøge alle 
medlemsklubber en gang om året. Man har i Egedal kommune indgået et samarbejde mellem 
idrætsklubberne i Ølstykke, Stenløse og Ledøje-Smørum, med en samlet bestyrelse, for at stå 
stærkere overfor politikkerne. Dan fortalte om visionerne for henholdsvis Egedal IF og LSI. 
Husk det er muligt, som medlem af Ledøje Petanque Club, der er medlem af LSI, at træne i 
fitness rummet i Smørum hallen, for kr. 500,- pr. år. 
 
1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde: 
Referatet nr. 116 blev godkendt.  
 
2. Siden Sidst. 
- Klubmesterskabet i double 7/5-2011 blev vundet af Birgit Thygesen og Henrik Wolfhagen. 
- Sponsorstævnet 28/5, en rigtig dejlig dag, med stort fremmøde, god stemning og super mad. 
- Ledøje Open – aflyst, grundet manglende tilmeldinger. 
- DGI-stafetten – 74 deltagere, hvoraf ca. 10 fra LPC  
- Aktivitetsdag 20/5 – 24 fremmødte, med arbejdstøjet på, afsluttende med dejlig mad (igen) 
og hyggelig stemning. 
 
3. Status på økonomi. 
Det udsendte regnskab blev gennemgået, og konklusionen var at det ser fornuftigt ud  
 
4. DPF holdet i 1. division. 
En enig bestyrelse har valgt at trække holdet, grundet manglende opbakning. 
 
5. Status fra spillerudvalget. 
Ingen fra spillerudvalget var til stede, så det må gå godt. 
 
6. Status fra sponsorudvalget. 
Der er kun en sponsor der mangler at betale, og så er der kommet 2 nye sponsorer: 

 Lynets Transport. 

 Denises Kørerskole. 
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7. Kommende stævner. 
- Triplemesterskaber 20. august – Lars tager kontakt til Birgit Thygesen, da 

spillerudvalget står for stævnet. 
- Støttestævne for forsamlingshuset 28. august – Bestyrelsen står for stævnet, Finn 

omdeler flyers, og Lars tager kontakt til Henrik Wolfhagen ang. invitation. 
- Single- og Skudmesterskaber 10. september – Spillerudvalget står for stævnet. 
- HUSK – Slutspil for DGI hold d. 11 september i Ballerup. 

 
8. Planlægning af generalforsamlingen 28. oktober. 
Generalforsamlingen planlægges på næste møde. Pernille har invitationen klar. 
 
9. Bordet rundt. 
Der var en rigtig god stemning ved venskabsstævnet, der i år blev afholdt i Ledøje. 
Bestyrelsen skal tænke over, hvad vi kan lave, når der ikke spilles petanque….. 
 
Dato for næste møde. 
Tirsdag 27. september 2011, kl. 19:00 
 
13. Lidt til ganen. 
Pernille tager lidt med, næste gang. 
 

 


