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Dato: tirsdag 27. september 2011 
 
Fremmødte: Lars Friis, Benny Johansen, Eva Dam, Svend Lodahl, Finn Pedersen, Dan 
Auerbach, Rene Madelung og Pernille Brauer. 
 
Afbud: Birgit Thygesen og Albin Hoel. 
 
Referent: Pernille Brauer. 
 
1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde: 
Referatet nr. 117 blev godkendt.  
 
2. Siden Sidst. 
Triple: Udsat til 9. okt. hvor der også er udtagelse til landsholdet for 

veteraner. Birgit står for afholdelse af stævnet, samt frokost. 
Støttestævne: Der var 15 fremmødte, der havde en dejlig dag. Det skal nok tages 

op, om man forsat vil afholde stævnet. 
Singel & Skud: Thomas Küster vandt singlemesterskabet, mens Rene Madelung løb 

med sejleren i skud. Tillykke til dem begge  
DGI: A-holdet fik en flot 1. plads i Storkøbenhavnsmesterskabet, for 5. år i 

træk, og dermed en tur til Flensborg, hvor de blev nr. 2 ud af 650 
hold.  

 Ib´s hold fik en flot 3. plads. 
Veteran: Vores hold har vundet deres pulje, og er i mellemrunden. 

Nøddebohave er desværre ude. 
 
3. Status på økonomi. 
Der er kun ca. 13.000,- tilbage på kontoen   
 
4. Status fra spillerudvalget. 
Ingen fra spillerudvalget var fremmødt, så det må gå godt. 
 
5. Status fra sponsorudvalget. 
Der skal sendes regning til Ole Hansen, Denises Køreskole og Lynets Transport. 

 
6. Planlægning af generalforsamlingen 28. oktober. 
Fra bestyrelsen er Benny, Svend, Dan, Finn, Rene og Eva på valg, men alle genopstiller  
Spillerudvalget – Birgit 
Sponsorudvalget – Finn og Benny 
LPC medlem + Johnny´s humør pokal – vi lader det være op til Lars 
Mad – Eva overrasker, uhmm hvor vi glæder os. 
Bestyrelsen gennemgik resultatopgørelsen og budgettet 
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7. Bordet rundt. 
Dan er tilbage, efter en dejlig ferie på 3 måneder. 
Finn sprøjter banerne for ukrudt. 
Star Master har mistede deres hjemmebane – de kan evt. benytte vores. 
 
Dato for næste møde. 
Tirsdag 15. november 2011, kl. 19:00 
 
8. Lidt til ganen. 
Pernille tager lidt med, næste gang. 
 
 
 

Husk Andestævne 
 

lørdag 26/11-2011 
 

 


