
 
Ledøje Petanque Club 
Bestyrelses referat nr. 122 

Husk vores hjemmeside www.ledoejepc.dk 
Side 1 af 2 

 

 
Dato: tirsdag 19. juni 2012 
 
Fremmødte: Lars Friis, Svend Lodahl, Finn Pedersen, René Madelung, Dan Auerbach, Paul 
Erik Styrk og Pernille Brauer. 
 
Afbud: Benny Johansen, Eva Dam, Birgit Thygesen. 
 
Referent: Pernille Brauer. 
 
1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde: 
Referatet nr. 121 blev godkendt.  
 
2. Status på holdene. 
A-rækken – Henriks hold er nr. 2 
B-rækken – Ibs hold er nr. 4 
C-rækken – Dream Team er nr. 1 
Husk slutspil 9. september i Ballerup. 
 
3. Status på økonomi. 
- Der er indkøbt en ny plæneklipper  
- Der er et indestående på ca. kr. 30.500,- 
- Det blev debatteret om kontingentet skal trækkes ud af sponsoratet, eller om sponsorer er 
kontingentfri…. vi undersøger sagen, og tager det op på næste møde. 
 
4. Venskabsstævne i Nøddebohave. 
Der er venskabsstævne i Nøddebohave d. 08/07-2012 
Lars sender mail ud, da tilkendegivelse af hvor mange vi kommer, er nødvendig  
 
5. Mesterskab i triple 11/08-2012. 
Birgit står for stævnet, men kan selvfølgelig få hjælp  
 
6. Buy-in lørdag 14/07-2012, kl. 14:00 
René står for det – Der købes pølser ind til de sultne spillere  
 
7. DGI Stafetten, 17/07-2012 
Vi skal finde nogen til køkkenet – måske vi kan få Hanne og Ulla til at hjælpe  
Hvis vejret er godt, vil Finn måske sælge fadøl. 
 
8. Spil, Grill og hygge 15/08-2012, kl. 18:00. 
Pernille står for at få købt ind, med hjælp fra evt. Benny og Dan til at kører stævnet. 
 
9. Støttestævne for forsamlingshuset 02/09-2012 
Der er møde i forsamlingshuset 20/06-2012, så må vi se hvad de finder ud af. 
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10. Bordet rundt.  
- Aktivitetsdag var igen i år et godt arrangement, hvor der var godt fremmøde, og der blev 
lavet hvad der skulle. 
- Ved sponsorstævnet mødte 68 personer op, fordelt på 31 sponsorer. Der skal til næste år 
være en ekstra person til at kører stævnet, samt en til at bærer drikkevare ned til banerne. 
- Klubmesterskabet i double gik godt, med 6 fremmødte hold. 
- Grill, spil og hygge forløb planmæssigt, tilsat lidt fodbold i fjernsynet  
- En stor tak til køkkenet, for deres indsats ved sponsorstævnet, hvor de ingen i år fik stor ros. 
- Bylauget benytter banerne til Skt. Hans, samt toiletterne. Resten af klubhuset vil være aflåst. 
- Der skal laves nøgler til alle holdlederne. 
 
11. Bordet rundt.  
Næste møde 03/09-2012 

 
 

 
 


