
Ledøje Petanque Club    
 

Bestyrelses referat nr. 132 

 

Dato: Mandag den 25. august 2014 kl. 19.00 i klubhuset 

 
Fremmødte: Rene Madelung, Eva Dam, Benny Johansen, Svend Lodahl, Birgit Thygesen, 

Paul Erik Styrk, Lars Friis og Dan Auerbach. 

 

Afbud: Finn Pedersen og Pernille Brauer. 

 

Referent: Dan Auerbach.   

 

 

   

 

1. Godkendelse af referat fra 132. bestyrelsesmøde  
Godkendt 
 

2. Siden sidst                                                                                                           
DGI stafetten blev gennemført med 66 deltagere og 
Thomas Kuster vandt 
Rødvinsstævne – hygge for dem der møder op 
Klubmesterskab – skal justeres til næste år, med bl.a. 
længere spilletid (Birgit Auerbach blev suveræn 
klubmester) 
Træningsaftener og grill forsættes, det er vigtigt at én fra 
bestyrelsen er til stede.  
Besøg på Roskilde Domkirke den 13. juni. 
                                                                     

3. Status på økonomien v/Rene 
Driftsresultatet blev gennemgået, der blev spurgt til baneleje, 
Lars vil kontakte Poul om fremtidig leje evt. også det ekstra 
stykke jord til evt. en ”krol” bane 
 

4. Status fra Spillerudvalget – resultater fra holdene 
DGI holdene:  Ib´s hold er rykket ned 

Dreamteam uændret 
Henriks hold vandt og er 

Storkøbenhavnsmestre igen igen og skal til Ålborg og 
spille finale 

 



5. Evaluering af mesterskabet d. og formen – se under punkt 2 
 

6. Skal vi afholde den planlagte Ledøjedag 1/9.  
 

Nej, det vil vi ikke. 
 

7. Venskabsstævne med Nøddebohave d. 6/9 i Ledøje  
Lars har sendt invitation ud. Klubben serverer sild og donerer 
1 flaske Gl. Dansk til gæsterne 
 

8. Planlægning af kommende aktiviteter 
(31/8+6/9+10/6+24/9+28/9) 
31/8 rødvinsturning aflyst,                                                        
10/9 Grill aften v/Henrik og Birgit og Rene og Benny tænder 
24/9 -      -           -          -    -        og Rene tænder op 
28/9 Rødvinsturnering v/Rene 
      

 
9. Forberedelse af generalforsamlingen d. 31. okt. kl. 19.00 

Le President og La Secretaire samt alle suppleanter er 
på valg – alle genopstiller. 
Budget/regnskab 2014, gennemgået og godkendt af 
bestyrelsen, med stor ros til Rene. 
Johnnys humørpokal – tilfalder Birgit Thygesen 
Evt. forslag til årets LPC medlem – vælges af le 
president - suverent. 
EVA og hendes mørbradgryde er klar igen i år 
 
Dirigent – Henrik Wolfhagen vil blive spurgt. 
 

10. Bordet rundt 
Nøddebohave har vundet en venskabskamp mod Smørum. 
Nøddebohave har holdt double mesterskab – Eva og Kirsten 
vandt 
Eva skal undersøge om der er nogen fra Nøddebohave, der har 
lyst til at komme til onsdags grillaftenerne. 
Paul Erik har spillet DGI i Rødovre, stor oplevelse trods total 
regnvejr. 
Svend og Finn har ordnet baner og opdaget problemer med el 
ledningerne og stolperne er begyndt at rådne. Sagen skal 
undersøges. 



LPC skilt er ikke tydeligt når man kommer fra Ballerup.  
Der har været kritik af skiltet på FB, og Lars udsender mail til 
orientering. 
Benny minder om at der skal slukkes for el oppe i klublokalet. 
Birgit synes ligesom Paul Erik om oplevelsen i Rødovre og 
glæder sig til turneringen i Ålborg.  
Birgit synes at grill aftenerne er rigtig gode, dog vil hun gerne se 
nogle flere nye ansigter. 
Lars spurgte om hvem der har glemt en pung i Rødovre, Birgit 
oplyste, at hun har styr på sagen. 
Lars har holdt temadag, med frokost hos Vibeke, det kostede 
100,- pr. person og var helt i top. De var 12 personer – spillede 
lidt Petanque og sluttede af med Grill. 
 
 

11. Eva trakterede med ost m.v.  
 

På gensyn til næste bestyrelsesmøde den 12/11 2014  
 
 

 

Glem ikke at gå ind på  http://www.ledoejepc.dk        


