
Ledøje Petanque Club 

Bestyrelses referat nr. 135 

 

Dato: onsdag 15. april 2015 

Fremmødte: Svend Lodahl, Benny Johansen, Lars Friis, Finn Pedersen, Dan Auerbach, Birgit Thygesen og 

Jack Pedersen. 

Afbud: René Madelung, Eva Dam og Pernille Brauer. 

Referent: Jack Pedersen 

1 . Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde nr.134 

Godkendt. 

2 . Info fra spilleudvalget: 

Birgit fortalte om første gang med træning og grill, der var 8 til træning og der var 12 til grill. 

3 . Økonomi: 

Der er pt. Ca. 68.000 på kontoen. 

4 . Sponsorbidrag status: 

Benny tager fat i de sponsorer der endnu ikke har betalt, det drejer sig om 3-4 stk. 

Benny fortalte også han havde flere nye sponsor på vej. 

5 . Planlægning af Aktivitetsdagen d. 1 maj.: 

Lysstaderne skal laves. (Finn), Maling af div. (Jack), Gartnerarbejde. (Lars), Skilte. (Benny) , Oprydning på 

banerne og i klubhuset. (Jack), Snore skiftes. (Finn) og frokost. ( Ulla og Hanne håber vi) 

6 . Info om sammen lægningen af LSI, SIS & ØIU til EIF. 

Jack fortalte at den eneste forskel på at vi nu med i EIF er at vi kun skal betale 5 kr. pr. medlem i 

kontingent. 

7 . Info om indkøbsordning i Inco.: 

Jack fortalte efter at metro er lukket har vi ledt efter et sted hvor vi kan købe stort ind, klubben har lavet 

aftale med Inco at vi kan handle der. Så klubben har 2 kort til Inco nu Finn og Jack har vær et kort. 

8 . Bordet rundt: 

Vi blev enige om at medlem listen skal opdateres. Benny tager sponsorerne og Jack resten. 

Jack vil tage et møde med kantineudvalget om klubbens arrangementer. 

Lars sagde at aftalen med Allan Gottlieb om vinsmagning 9/10-2015 kl.19.00 er bekræftede 

Så går vi til osten så Finn har været så venlige at indkøbe. 

 

 

  NÆSTE BESTYRELSESMØDE ER 

  Torsdag d. 21/5-2015 


