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Dato: Mandag 02. juni 2014 
 
Fremmødte: Rene Madelung, Eva Dam, Benny Johansen, Svend Lodahl, Birgit Thygesen, 
Paul Erik Styrk, Dan Auerbach og Pernille Brauer. 
  
Afbud: Lars Friis og Finn Petersen. 
 
Referent: Pernille Brauer. 
 
1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde: 
Godkendt. 
 
2. Grill & hygge, samt rødvinsturnering. 
Følgende blev aftalt: 
Grill & Hygge 
04/06 Rene står for grill 
18/06 Lars 
13/08 Benny   Birgit & Henrik står for træning 
27/08 Dan A. 
 
Rødvinsturnering 29/06 – Birgit står for afvikling og sende invitation ud  
 
LPC mesterskab 21/06 
Der er indskrivning kl. 09:30, med spilstart kl. 10:00. 
For de spillende vil der blive grillet en pølse til frokost, og efter endt spil vil der blive tændt op i 
grillen på ny, hvor den men man selv har medbragt kan tilberedes. Pernille bestiller medaljer, 
og Benny og Pernille kikker på indkøb af glas til præmier. Birgit sender invitation ud. 
 
 
3. Evaluering af aktivitetsdag d. 16/05 
Vi fik næsten nået alt det vi havde planlagt, dog mangler der enkelte gardiner  Vi skal kikke 
efter et alternativ til de snore der i øjeblikket er på banerne, da de allerede er falmet en hel del, 
og dermed kan være svære at se  Fjernbetjeningen til fancoilen er ikke dukket op, så der 
skal indkøbes en ny. 
 
4. Evaluering af sponsorstævne d. 24/05 
En rigtig dejlig dag, med godt vejr og super stemning. Der var nogle der mente at vi skulle 
afvikle alle kampe før frokost, men stemningen er at vi forsætter som hidtil. Køkkenet 
efterspørger en markedsparasol, så maden ikke står i solen – Dette beskedne ønske kan vi 
nok efterkomme  
Det passer med 4 personer i køkkenet – Hvis baren flyttes over i modsatte hjørne ved 
fjernsynet, så der kan etableres mere arbejdsbordplads, der virkelig er en mangelvare  
Vi har holdt os inden for budgettet, men der skal meget mere vand til, evt. fra vandposten ved 
banerne. 
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5. Generalforsamling 2014 
Det bliver i år d. 31/10-2014, kl. 19:00 i klubhuset, til Evas berømte mørbradgryde  
 
6. Bordet rundt. 

 Benny har sorteret de kugler der ligger i klubhuset i sæt – der er ca. 8 sæt der kan 
lånes, og efter brug ligges tilbage i samme orden de er taget i  

 Der er en del der gerne vil have sponsorater og kugler – vi undersøger med gravering 
af kugler, og finder en løsning. 

 Der er stadig enkelte pladser tilbage til Roskilde Domkirke. 

 Vi har trukket veteranholdet, da det ikke har været muligt at stille hold  

 Det går strygende i DGI – Henriks hold skal vinde 1 kamp i slutspillet, for at komme til 
DM – Ibs hold har vundet 2½ kamp, og Dream Team har kun tabt 1 kamp. 

 Benny får køle Henrik til at kikke på fadølsanlæggene, da de godt kunne trænge til 
service. 

 
 
 
 

Næste møde mandag 25/08-2014 


