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Dato:  torsdag den 7. marts 2019 

 

Fremmødte:  Jack, Finn, Svend, Charlotte, Paul-Erik, Søren og Benny.   

 

Afbud:  Dem jeg ikke har nævnt. 

 

Referent:  Benny. 

 
Referat af møde den 6. marts 2019 
  

1. Godkendelse af Referat både nr. 150 + Strategiseminar. Flot arbejde sagde Le precident. 
2. Økonomi. 

Her to Charlotte ordet. 
Kontoen ca. Kr. 16.000,00 dags dato + Finn har ca. Kr. 5.000,00 i kontanter. 
Der er ca. 10 personer der endnu ikke har betalt kontingent, Charlotte uddelte opgaven til nogle 
udvalgte bestyrelsesmedlemmer der lige tager fat i dem der stadig mangler at betale. 

3. Bøf og Lever den 22. marts 2019. 
Indbydelse skal sendes ud sammen med Flaghejsning, klares af Charlotte og Søren. 
Paul-Erik står for kokkeriet. pris pr. Person kr. 150,00 for mad og drikke ad libitum, sidste tilmelding 
mandag den 18. marts 2019 kl. 16.49. 

4. Flaghejsning. 
Indbydelse sendes ud af Søren, Charlotte laver indbydelse, Søren har skaffet en smagning af spiritus 
til Flaghejsning hvor der også er mulighed for at købe godterne, der arbejdes på sagen. 

5. Aktivitetskalender. 
Start den 22. marts 2019 med bøf og lever, næste arrangement er åbningen den 31. marts 2019 og så 
resten af programmet som vi gennemgik på mødet og Jack sender Aktivitetskalender ud til 
godkendelse hurtigst muligt. 
Jack vender Grill og Petanque med Henrik og Birgit. 
Jack sender aktivitetskalender ud når han har konfirmeret med Birgit og Henrik, sender den også til 
Søren der lægger den ind på hjemmesiden. 

6. Nyt DGI. 
Lodtrækning 6 mands turnering. 
Dream Team skal møde, P96 4 + Søborg 2 + Jonstrup 2. 
Stefans hold skal møde, P96 3 + Rødovre 5 + Grantoften 2 
Ramsgaards hold, møde, P96 2 + Jonstrup 1 + Rødovre 3. 
PE-hold skal møde Rødovre 1 + fif 2 + Gentofte 1. 

7. Sponsorer. 
Jack har haft 3 møder med 3 forskellige vinhandlere om det vil give et sponsorat hvis vi handler vin 
der. 
Efter gennemgang og forslag så kom Paul Erik med forslag om at vi brugte lokalt og her tænkes på 
Super Brugsen i Smørum, PE tager kontakt til Søren. 
Benny læste Sponsorbrev op og spurgte om PE ikke kunne se på det med nye øjne, Evt. Kunne Søren 
hjælpe med nye billeder, aktion hurtigst muligt. 
Benny sender et fakturaforslag til Charlotte så Charlotte kan se hvordan Rene lavede faktura til 
sponsorer. 

Sponsorudvalget holder møde hos Benny den 19.3. Kl. 19, Dina laver mad 😊 
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8. LPC 25 år.  
07.04.2020 er dagen og det er en tirsdag, så måske en ide at vi holder det senere på året hvor vejret 
er fint. Der skal være fest og hygge, evt. Underholdning også lidt Petanque. 
Evt. Skal vi invitere æresmedlemmer. Vi sender en invitation ud for at gøde jorden og for at høre om 
der er nogen der har gode ideer. 

9. Bordet rundt. 

Jack har ikke så meget, gå ud og lav mad 😁. Jack køber ind til DGI stævner hvad angår Pølser og 
tilbehør. Rødvinsturneringer her står Jack for præmier. 
Finn afleverer regninger for indtægter og udgifter der foregår i den daglige drift, det afleverer Finn til 
Charlotte. Regnskab gennemgået for Finn og så fint ud. 
Vi snakkede om at købe en gasgrill til banen og den vil blive brugt, skal vi ofre pengene ?. Vi ser lige 
hvad vi får ind i sponsorindtægter. 
Svend har ikke noget og Charlotte siger at dametoilettet løber, Der skal tages fat i Kommunen om 
dette + der skal monteres en afspærring på vandrør så der kun lukkes for udendørs vand. Aktion Jack. 
PE er glad for at Vandværket må holde Generalforsamling uden at have et sponsorat, Længe leve 

Advokaten 😤. 
Søren siger vi indbyder alle til Rødvinsturneringer og han inviterer på Facebook og sender det til 
bylaugsnyt. 
Søren siger det er vigtigt at vi siger til folk at de skal melde sig til DGI NU. 

10.  Tak for i dag og nu er der ost. 😊 
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