
 
Ledøje Petanque Club 
Bestyrelses referat nr. 128 

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

 

 
Dato: Torsdag 26. september 2013 
 
Fremmødte: Lars Friis, Dan Auerbach, Benny Johansen, Svend Lodahl, Rene Madelung, 
Birgit Thygesen, Finn Petersen og Pernille Brauer. 
  
Afbud: Paul Erik Styrk & Eva Dam. 
 
Referent: Pernille Brauer. 
 
1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde: 
Referatet nr. 127 blev godkendt. 
 
2. Siden sidst. 

 DGI-stafetten gik rigtig godt, og hvor alle hyggede sig. Som bonus gav stafetten er 
overskud på ca. kr. 1.500,-, så mange tak til de dejlige arbejdsomme piger i køkkenet  

 Buy-in blev desværre aflyst. 

 Der har været afholdt Spil&Grill, et par gange, med mellem 3 og 7 deltagere – Vi 
fastholder konceptet, da det er super hyggeligt, og håber på flere deltagere med tiden. 

 Der skal ses efter en anden måde at afholde mesterskaberne på, da der i år kun har 
været afholdt single og skud. 

 Støttestævne – Vi skal finde en sag  
 
3. Økonomi. 
Der er et indestående på ca. kr. 24.500,- 
. 
 
4. Status fra spillerudvalget. 
Ved slutstævner i Ballerup blev Henriks hold blev nr. 2 og Ibs hold blev nr. 1, så begge hold 
spiller nu i A puljen. 
Veteranerne blev nr. 2 i deres pulje  
 
 
5.Banerne. 
Banerne vendes til flagdag d. 30/03-2014 – Hvis vi er nogle stykker, tager det ikke lang tid. 
 
6. Generalforsamling d. 25/10 2013 
Henrik spørges om han vil være dirigent. 
Regnskabet blev gennemgået og ligger klar til fremlæggelse. 
Lars vil gerne trække sig – Vi lader den stå åben, til der melder sig en kandidat. 
Finn, Dan, Svend og Paul Erik genopstiller alle. 
Birgit forsætter som spillerudvalg, forhåbentlig med hjælp fra Eva. 
Sponsorudvalget forsætter i samme opstilling. 
Johnnys Humørpokal lader vi være en overraskelse. 
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7. Bordet rundt. 

 Der har været møde for alle formænd i DGI-petanque, da udvalget der afholder 
landsmesterskaber bliver nedlagt. Vi bliver fortsat under DGI Storkøbenhavn. Om DGI 
petanque er nu op til bestyrelsen i DGI Storkøbenhavn. 

 Jonstrup arbejder på at etablere indendørsbaner i en af hangarerne på Flyvestation 
Værløse – det bliver spændende at se hvordan det projekt udvikler sig. 

 Der har været en super rundvisning på Kastellet, og vi siger tak til Svend for initiativet. 

 Ølsmagning 08/11-2013 – info følger, og Lever/Hakkebøf aften fredag 31/01-2014, kl. 
18:30. Lars sender invitationer ud om begge. 

 Dan prøver at arrangerer rundvisning i Roskilde Domkirke til april. 

 Strategiseminar lørdag 25/01 2014 – Birgit laver mad, hvis hun ellers er hjemme  
 
 
 

Næste møde Strategiseminar: Lørdag 25/01 2014 


