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Dato: Mandag 03. september 2012 
 
Fremmødte: Lars Friis, Benny Johansen, Svend Lodahl, Rene Madelung, Eva Dam, Birgit 
Thygesen og Pernille Brauer. 
 
Afbud: Paul Erik Styrk, Dan Auerbach, Finn Pedersen. 
 
Referent: Pernille Brauer. 
 
1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde: 
Referatet nr. 122 blev godkendt.  
 
2. Siden sidst. 
- Venskabsstævne med Nøddebohave, var igen en succes, med 10 deltagere fra Ledøje. 
Vejret var godt og stemningen høj  
- Triplemesterskaberne løb af stablen, med Ulla, Hanne of Dan A som modtagere at guld, 
resten fik sølv. 
- Der er blevet afholdt DGI-stafetten, med 94 deltagere. 
- Buy-in blev droppet, grundet manglende fremmøde. 
- Spil, Grill og hygge, blev desværre ikke til noget, men vi prøver igen. 
 
3. Status på holdene. 
C-rækken: Dream-Team har vundet, og skal spille om oprykning. 
B-rækken: Ib´s hold skal spille om nedrykning. 
A-rækken: Henriks hold skal spille om pokal (sædvanen tro) 
 
4. Status på økonomi. 
Der er et overskud på ca. kr. 19.600,- i regnskabsåret 2011/2012. Budgettet for 2012/2013 
blev gennemgået. 
 
5.Spil, grill og hygge. 
Vi prøver igen onsdag 19/09, kl. 18:00 – Benny står for arrangementet. Vi satser på minimum 
10 deltager, før det bliver til noget, så mød friske op. 
 
6. Støttestævne for forsamlingshuset. 
Der er ikke det store behov for den opbakning mere, derfor lukker vi arrangementet, ind til 
videre. Vi kan evt. finde noget andet at støtte, evt. Ældre i bevægelse, kræftens bekæmpelse, 
eller noget helt 7. 
 
7. Rødvinsstævne. 
Debat om hvordan vi får flere til at komme: 

- Flytte til onsdag aften. 
- Tilmelding på hjemmesiden. 
- Ringe rundt. 

Dette tages op på strategiseminariet, men der er stævne d. 30/09 2012 så mød op  
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8. Generalforsamling d. 26/102012 
- Pernille laver indbydelse, og sender til Lars. 
- Alle genopstiller. 
- Vi holder prisen fra sidste år. 
- Vi skal igen have Evas mørbradgryde  
 
9. Bordet rundt 
- Der har været møde i sponsorudvalget – Der vil blive lavet en æressten, og der vil blive 
rykket lidt rundt på tingene. Platantræerne vil blive sponsoreret, og der er flere planer i 
støbeskeen. 
- Hele spillerudvalget satser på gode resultater ved slutspillet, i Ballerup. 
- Der har været flere arrangementer i Nøddebohave, hvor bl.a. Smørum har været på besøg. 
 
10. Næste møde.  
Næste møde mandag 22/10-2012 

 
 

 
 


