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Dato: 14. august 2019 

 

Fremmødte: Svend, Finn, Paul Erik, Lars, Henrik, Jack, Søren, Charlotte og Pernille   

 

Afbud:  

 

Referent: Pernille. 

 

1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde: 

Referatet fra sidste møde er godkendt ☺. 

 
2. Vores baner v/ Henrik og Lars: 

Sidste år inden jul, mødte Lars Poul Lindstrøm, der meddelte at han inden for 5 år vil sælge arealet 

hvor banerne ligger, helst til os og kun hele arealet. 

Lars og Henrik med fruer besøgte i juni Poul og Elin, til en meget hyggelig sammenkomst, og til 

sidst kom det frem at de måske slet ikke vil sælge, hvortil Poul siger i hvert fald ikke for under kr. 

280.000,- da han mener at det er fri jord. 

08/07-2019 modtager Lars et brev om jordstykket – Lars oplæser hele korrespondancen hvor vi 

bliver tilbudt at købe til ikke under kr. 60,- pr. m2 og dette tilbud er gældende til d. 31/12-2019      

Der skrives lidt frem og tilbage og 04/08 skrives der pludseligt at ”smutvejen” mellem banerne og 

Øbakkevej, som Poul selv har godkendt benyttes, skal lukkes øjeblikkeligt, og LPC skal stå for 

opretholdelse af hegnet – Lars svarer at det er byens borgere der benytter stien og vi intet har med 

den at gøre. 

I lokalplanen for området står der at området er udlagt til fritidsformål, og benyttes området ikke til 

dette, skal der dyrkes landbrug. 

Der blev talt om at skrive til Poul, for at få klare linjer, og hvad præcist tilbuddet omfatter: 

- Kr. 60,- er inkl. Moms og ikke mere end kr. 60,- pr. m2. 

- Den pris han påtænker er for stor, og klubben tænker i omegnen af kr. 200.000,- 

- Deling af evt. overskud ved udstykning. 

- Fuldmagt fra Poul, så der kan tales med kommunen om evt. udstykning. 

- Længere tid, da det kræver en ny lokalplan for området, hvis der skal udstykkes. 

HVAD GØR VI NU… 

- Banklån med ca. kr. 25.000,- i merudgift årligt. 

- Går til kommunen og beder om afdragsfrit lån. 

- Forlængelse af tidsfrist hos Poul, med fuldmagt så vi kan forhører os om muligheder. 

- Opgiver og ser hvad der sker. 

 

Lars og Henrik har hjelm til at gå videre med sagen, på klubbens vegne.  

 

3. Ledøje Petanque Club 25 år 24/05-2020: 

Der skal laves et udvalg til jubilæet – Henrik vil gerne deltage, sammen med Jack og Paul Erik. 

(Charlotte, Finn og Pernille vil gerne hjælpe, hvor det er påkrævet      ) Det var måske en idé og få 

nogle af de ”unge” med. 

http://www.ledoejepc.dk/
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16/05 er der konfirmation for Søagerskolen, så måske 23/05-2019 der ligger i Kr. Himmelfarts 

weekenden 

 

3. Bordet rundt: 

- Der mangler færdiggørelse af strøm, på banerne. 

- Vi skal måske snart til at svælger og belægning ved banerne. 

- Ved Byfester 24/08 er der desværre ingen fra bestyrelsen der kan deltage      

- Finn vil gerne snart afløses, for nogle af viceværtopgaverne.  

 

Næste møde aftales ☺ 
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