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Dato: tirsdag 24. april 2012 
 
Fremmødte: Lars Friis, Eva Dam, Svend Lodahl, Finn Pedersen, Rene Madelung, Dan 
Auerbach, Paul Erik Styrk og Pernille Brauer. 
 
Afbud: Benny Johansen, Birgit Thygesen. 
 
Referent: Pernille Brauer. 
 
1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde: 
Referatet nr. 120 blev godkendt.  
 
2. Status på holdene. 
Det ene veteran hold er trukket, grundet logistiske problemer( lang transport). Dream Team 
har vundet 2 kampe og Ibs hold spiller første kamp d. 26. april. 
 
3. Planlægning af aktivitetsdag. 
Vi planlægger følgende skal udføres: 

- Tagrender på skur. 
- Maling af skur. 
- General rengøring/oprydning i klubhus. 
- Teltet skal på. 
- Maling af borde. 
- General oprydning/lugning af ukrudt på området. 
- Rensning af skilte m.m. for alger. 
- Lægge løg i skel. 
- Vende låge på køleskab. 

Mød op og få en hyggelig dag  
 
4 DGI-stævner i Storkøbenhavn. 
Stafetten kommer til Ledøje d. 17/7 2012. 
 I klubhuset ligger der foldere, hvori der er spillerkalender for DGI – der er mange stævner, 
inden for en kort radius, så kik i den, det kunne være der var noget der fristede  
 
5. Sponsorstævne d. 02/06-2012. 
Der er udsendt invitationer, og 2 sponsorer har allerede tilkendegivet, at de komme. Benny og 
Finn har styr på det  
 
6. Planlægning af doublemesterskab 03/06-2012. 
Birgit står for stævnet. Finn køber en grill, så der kan grilles hyggepølser m.m. uhmm 
 
7. Spil, Grill og hygge d. 13/06-2012. 
Benny står for stævnet, men vi andre hjælper naturligvis, hvis der er behov. 
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8. Ledøje International d. 17/07-2012. 
Henrik var ikke til stede, så vi lukker den her  
 
9. Stafetten i Ledøje d. 17/07-2012. 
Mød op og ha´ en hyggelig aften – der spilles 3x3 triple, med skiftende makker. 
 
10. Næste møde  
tirsdag 19/06-2012, kl. 19:00 
 

 
 

 
 


