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Dato:  onsdag den 19. oktober 2018 

 

Fremmødte:  Jack, Finn, Svend, Rene, Søren og Benny.   

 

Afbud:  Dem jeg ikke har nævnt. 

 

Referent:  Benny. 

 
Referat af møde den 19. september 2018 
  

1. Velkomst ved Jack. 
2. Godkendelse af referat nr. 148, Godkendt. 
3. Formanden har ordet. 

Klubmesterskaber den 1. september 2018 blev ikke til noget, for få tilmeldinger ØV. 
Udgift Grill køb er inde i regnskab oplyser Kasseren. 
Præmieglas er købt ind. 
DGI-regi, Henriks hold blev nr. 3 og Dream Team jokkede i spinaten og blev en flot nr. 4 i 
oprykningen. 
Det unge hold vandt det hele og rykker op i B rækken næste sæson, å en OK godkendt 2018. 
Lars veteraner kører også derud af og skal torsdag den 20. september 2018 spille mod Hvidovre om at 
komme i semifinalen, Ledøje vandt hjemme første kamp, så spændende. 

4. Økonomi. 
Der står dags dato Kr. 37.890,34 på Bank kontoen, Danske Bank. 
I regnskab har vi ikke sat penge af til Jubilæumsfesten, bestyrelsen skal huske at sætte penge af til 
Jubilæet. 
Til Depositum for evt. retablering af anlæg hvis LPC forlader stedet står der Kr. 30 Tkr. Jack snakker 
lige med Lars og Henrik om de har kontaktet Poul Lindstrøm, om vi måske kan få det lidt billigere ?.  
Kunne vi måske få en længere kontraktperiode i stedet for den på et år ad gangen ?. 

5. Generalforsamling den 26. oktober 2018. 
På valg er: 
Formanden Jack, kan godt acceptere genvalg :-). 
Sekretæren Pernille, det må vi lige checke op på ?. 
Kasseren René ønsker at fratræde da der er gået Tango i den :-)).  
Bestyrelsen har fundet en kandidat der godt vil overtage og det er Charlotte, Hurra. 
Suppleanter på valg, Svend, Finn og Søren og alle siger JA til genvalg. 
Dan og Lars er også suppleanter, dem finder Jack ud af om det ønsker genvalg. 
Paul-Erik og Benny er ikke på valg iår. 
Revisorer i dag er Charlotte og Vibeke Johansen 
Der skal findes et nyt turneringsudvalg, tidligere var det Charlotte, Linda og Jack, nu må de unge på 
banen. 
Hvem laver mad, Mørbradgryde ??? Finn har spurgt Jesper Poulsen & Co, det vil han gerne Kanonjak. 
Invitation, det lokker vi Pernille til at lave og Pernille sender den til Søren som så sender ud. Invitation 
skal ud senest den 25. september 2018. 

6. Klubmesterskab. 
Svend syntes det er pinligt der ikke kom nogen til Klubmesterskab den 1. september 2018. 
Et forslag fra Svend er at vi laver hakkebøf og lever efter klubmesterskab. 
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Søren siger at Jack have skrevet at der var Grill efter mesterskab den 1. september 2018. 
Forslaget er at vi afholder Double kl. 10.00 inkl. Drikkevarer og pølser for Kr. 100,00, Søren sender 
invitation inden eller i weekenden,  
Bestyrelsen må gerne trykke medlemmerne lidt så de kommer. 
 Lige meget hvor mange vi bliver, så skal det afholdes så vi endelig får en klubmester. 

7. Oktoberfest og Pub aften den 6. oktober 2018. 
Linda, Charlotte og Jack står for arrangementet. Det bliver med saltkringler, Bratwurst og høj hat. 
Pris sættes til Kr. 100,00 all inklusive 
Vi flytter denne aften til måske november da det bliver lidt klumpet sammen med klubmesterskabet, 
2 lørdage i træk er for meget, der taget stilling til det senere. 

8. Bordet rundt 
Finn nævnte at Ledøje vandværk har lånt Andedammen og det har der været klaget over da 
Vandværket er en "forretning",. 
Bestyrelsen meddeler dem at de må holde det andet steds, da vi på denne måde konkurrer med 
andre udlejningssteder i Ledøje og Andedammen er IKKE udlejningssted basta bum. 
Finn opfordrer alle til at betale det de skylder i ØL kassen. 
Vi skal have fat i de sponsorer der ikke har betalt endnu, alle må gerne hjælpe. 
Charlotte må gerne spørge Sani om hun har betalt, Rene siger det har Sannie ikke ?. 
Ændres til: Vi tager også fat i medlemmer, der endnu ikke har betalt kontingent. 
Jack har købt glas præmier, meget flotte og vi har nu til lidt gode præmier fremover, købt ind for Kr. 
6.630,00 håber der er nok til et par år. :-)).  
Jack har været til møde i Hvidovre ang. Licens til DPF, Ledøje vil stige Kr. 400,00, men så har alle de 
medlemmer i LPC der vil have licens, gratis licens.  
Vi hører nærmere om det bliver godkendt. 
Søren skriver ud om Klubmesterskabet, senest tilmelding torsdag den 27. september 2018. 
DPF Klør 5, her er der 2 hold der er meldt til, det er en turnering der kører lørdage eller søndage, det 
er de unge der har tilmeldt holdene, ingen restriktioner, man kan stille op på begge hold. 
Søren har spurgt Anders om de kan bruge hjælp, så må de sige til. 

9. Formanden takkede for god ro og orden og vi fik så OST til den store Guldmedalje. 
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