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Dato: Mandag 25. marts 2013 
 
Fremmødte: Lars Friis, Benny Johansen, Svend Lodahl, Rene Madelung, Eva Dam, Birgit 
Thygesen og Pernille Brauer. 
  
Afbud: Paul Erik Styrk, Finn Pedersen og Dan Auerbach. 
 
Referent: Pernille Brauer. 
 
1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 
Referatet nr. 125 blev godkendt. 
 
2. Resultat af DGI lodtrækning 
Holdene skal møde følgende modstandere: 
Henriks hold: Gentofte 2, Rødovre 1 og Søborg 1 
Ibs hold: Ballerup 2, P96 2 og Jonstrup 2 
Dream Team: Rødovre 2, P96 5 og Glostrup 2 
 
Lars er blevet valgt til formand for DGI København . Til info skal det nævnes at der ingen 
tilskud er til 6-mands holdene, hverken deltagergebyr, transport, fortæring m.m. 
 
3. Økonomi. 
Alle medlemmer har betalt, og der er pt. et indestående på kontoen på ca. kr. 55.500. 
 
4. Sponsorer. 
Gennemgang af sponsorliste m.m. 
 
5. Grill m.m. d. 11/04-2013 
Vi må afvente om vejeret tillader at vi spiller, ellers laver vi evt. lever/hakkebøf aften. 
Lars kontrollerer vejerudsigten og sender ud til medlemmer. 
 
6. Single og skud d. 05/05-2013 
Birgit står for det hele . 
 
7. Aktivitesdag. 
Pernille finder ud af, hvad der skal males, og indkøber materialer. 
Banerne skal sprøjtes så snart vejret tillader det . 
Aktivitetslisten fra strategidagen gennemgået – Der er styr på det meste. 
 
8. Skilt til banerne 
Skilt til ”Ledøje Petanque klub” skal stå på pladsen ved busstoppestedet. 
 
9. Forslag til aktiviteter uden kugler 
Svend havde et forslag med til rundvisning på Kastellet, med efterfølgende frokost – alt for 
egen regning. Det kunne evt. afholdes en søndag kl. 11:00 – Svend finder en dato. Lars har et 
forslag til øl smagning og vin smagning er også et forslag. 
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10. Bordet rundet 
En pludselig stille forsamling, der ikke havde meget at berette . 
 

Næste møde mandag 17/06-2013 


