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Dato: tirsdag 13. marts 2012 
 
Fremmødte: Lars Friis, Benny Johansen, Svend Lodahl, Finn Pedersen, Birgit Thygesen, 
Rene Madelung, Dan Auerbach, Paul Erik Styrk og Pernille Brauer. 
 
Afbud: Eva Dam 
 
Referent: Pernille Brauer. 
 
1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde: 
Referatet nr. 119 blev godkendt.  
 
2. Spillerudvalgets planer for 2012. 
Der er sendt tilmeldinger til hold, ud til medlemmerne, og det er kommet få tilbagemeldinger. 
Der er tilmeldt 3 DGI hold og 3 veteran hold.(der er kommet mange veteraner til) 
 
3. Resultat af DGI lodtrækning. 
På DGI-årsmøde er der fordelt puljer, og resultatet er udsendt på mail til holdlederne. 
 
4+5. Økonomi/kontingent. 
Der er kommet penge ind for kontingenter, så der er ca. kr. 12.500,- på kontoen. Der er 4 
medlemmer der mangler at betale, så det må siges at være flot. 
 
6. Gennemgang af medlemsliste. 
Den omdelte medlemsliste blev gennemgået, og tilrettet  
 
7. Opkrævning af sponsorbidrag. 
Opkrævninger vil blive udsendt, i starten af april. 
 
8. Planlægning af flaghejsning 25/03-2012. 
Birgit køber lidt gaver, ellers kører stævnet som alm. rødvinsturnering. Lars prøver at 
genoptage udsending af mail, når der er arrangementer i klubben  
 
9.Planlægning af single og skud d. 21/04-2012 . 
Birgit står for stævnet, og der vil ikke være åbent i køkkenet, men vil blive købt ind til grill. Lars 
prøver et lave en fræk aftale med Ulla  
 
10. Planlægning af aktivitetsdagen 04/05-2012. 
Den tager vi på næste møde   
 
11. Ledøje Invitational d. 17/06-2012. 
Henrik er i Berlin, så den tager vi på næste møde  
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12. bordet rundt. 

 Der er fjernet beplantning ind mod børnehaven, og kommunen kommer d. 14/03 og 
besigtiger – vi afventer resultatet af dette. 

 Poul og Elin hilser  

 Svend får graveret pokaler, og Pernille får bestilt medaljer. 

 Paul Erik vil gerne låne huset d. 24/03 

 Finn gennemgik klubkassen. 
 
 
Næste møde tirsdag 24/04-2012, kl. 19:00 
 

 
DGI er turneringer, hvor alle starter og slutter samtidig  

 
 

 
 


