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Dato: Onsdag 20. juni 2013 
 
Fremmødte: Lars Friis, Dan Auerbach, Benny Johansen, Svend Lodahl, Rene Madelung, Eva 
Dam, Birgit Thygesen, Finn Petersen og Pernille Brauer. 
  
Afbud: Paul Erik Styrk. 
 
Referent: Pernille Brauer. 
 
1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde: 
Referatet nr. 126 blev godkendt. 

o Skilt til banerne, udsættes til næste aktivitetsdag. 
o I løbet af vinteren, planlægger Lars en øl smagning. 
o Lever/hakkebøf aften gentages i løbet af vinteren 

 
2. Status på holdene. 
Holdene skal møde følgende modstandere: 
Henriks hold: ligger nr. 1 
Ibs hold: Ligger nr. 2 
Dream Team: Ligger nr. 1 
Veteranerne afventer at spille sidste kamp i august, men ligger nr. 1  
 
3. Økonomi. 
Der er et indestående på ca. kr. 31.000,- - så vi overlever nok endnu en sæson  
Der er efterhånden et indestående på kr. 22.000,- til reetablering af baneanlægget, så Lars 
tager en snak, om ikke den årlige indbetaling skal sættes i ro. 
 
4. Sponsorerstævnet. 
Udgift ca. kr. 24.000,- for en rigtig herlig dag med 68 sponsorer, samt hjælpere. Alt gik godt, 
dejligt vejr, glade mennesker og super hjælpere. 
Husk det skal være en hyggelig dag for alle, vi spiller kun for sjov  
 
5. Venskabsstævne med Nøddebohave. 
Afholdes i Ledøje – Lars sender invitation ud, og Hanne og Ulla står for indkøb og køkken. 
Finn køber snaps. 
 
6. Triple d. 11/08-2013. 
Birgit sende invitationer ud, så må vi se om der er tilmeldinger. 
 
7. DGI Stafetten. 
Lars sender invitationer ud, og Ulla, Hanne og Karna står for køkkenet. 
 
8. Støttestævne.  
Nej !! 
 
 



 
Ledøje Petanque Club 
Bestyrelses referat nr. 127 

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

 

 
9. Mesterskaber 2014. 
Man kunne evt. lave en dag, hvor der spilles single, double og triple på samme dag, for at 
finde en LPC mester, når nu tilslutningen til den nuværende mesterskabsform, er så ringe, 
med efterfølgende hygge. 
 
10. Bordet rundt. 

o Der skal laves et skilt til æresmedlemmerne. 
o Der er rødvinsstævne i Nøddebohave hver 14. dag, hvis nogen har lyst. 
o Man kan evt. lave støttestævne, for etablering af lys på kirken – Lars tager kontakt til 

menighedsrådet. 
o René havde overskud, så mødet afsluttes med grill-hygge  

 
 

Næste møde tirsdag 24/09-2013 


