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Dato: 20. april 2020 

 

Fremmødte: Jesper, Charlotte, Stefan, Jonas, Jack, Henrik, Anker, Benny, Søren og Pernille. 

 

Afbud: Resten 

 

Referent: Pernille. 

 

1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde: 

Referatet fra sidste møde er godkendt ☺. 

 

2. Ekstraordinær Generalforsamling. 

- Der udsendes mail med link til GF, og derfra styres slagets gang. 

- Henrik laver indbydelse og Charlotte sender ud. 

- Dirigent og Ordstyrer – Her foreslår bestyrelsen Jonas Johansen. 

- Der laves test kl. 17:00, før vi ”går på” kl. 18. 

- Købsaftalen gennemgås og budgettet fremlægges. Henrik undersøger om det er mulige at 

lave afstemning i Zoom ellers gøres det i chatten eller hvert enkelt spørges. 

- Efter generalforsamlingen sender Henrik afgørelsen til Poul, der efter vores viden er strandet 

i New Zealand, og så må vi tage den derfra. 

- Snak om vi evt. kan forsætte lejemålet som hidtil ?? 

- Der er lavet en ansøgning til kommunen, og vi har fået fuldmagt fra Poul, om ansøgning om 

1 evt. 2 boliggrunde, i henhold til skitsetegning. Denne sendes afsted hvis det besluttes af vi 

forsat arbejder på at købe arealet.  

 

 

3. Kontingent forhøjelse. 

Bestyrelsens oplæg er kr. 400,- for aktive og kr. 250,- for passive, medtilbagevirkende kraft. 

 

4. Evt. Ny dato for sponsorstævne. 

Vi afventer at der evt. kommer nye retningslinjer, ellers findes en Back-up dato.  

 

5. Dato for Støttestævne. 

Der er en der har lagt kr. 2.000,- til et evt. støttestævne, men det er svært at planlægge noget i 

øjeblikket. Eventuelt kunne der laves et lotteri, med støtte fra flere sponsorer – Vi afventer at der 

evt. kommer nye retningslinjer omkring forsamlinger af mennesker       

 

6. Bordet rundt: 

- Byrådet er indstillet på Hekse-petanque til Sankt Hans      

- Stefan får svar på vores ansøgning til DGI i start maj           

- Henrik husker os lige på at der i de forskellige ansøgninger er skrevet hvad vi planlægger af 

aktiviteter, så det skal vi være OBS på når ”verden” igen åbner op. 

- Jesper spørger ind til hvem der bliver den egentlige ejer hvis vi køber – Det bliver klubben       

Næste møde aftales ☺ 

http://www.ledoejepc.dk/

