
Bestyrelsesreferat nr. 87

Fremmødte: Dan Auerbach, Ejner Jørgensen, Ib Dahlsgaard, Susanne Kjeldsen

Referent: Susanne Kjeldsen

Godkendelse af sidste referat 
 Sidste referat blev gennemgået og godkendt

Udestående
 Stenen  ved baneanlægget: Intet sket siden sidst. Bestyrelsen besluttede at sætte processen i 

gang og Ejner vil være ansvarlig for at der sker noget
 Vi mangler en dommer i vores klub, Dan vil spørge Remi om det kunne være noget for ham 

at blive uddannet som dommer- Aktion Dan
 Træningsaftener hvor spillerudvalget vil stå for undervisningen. Spillerudvalget opfordrer til 

af de licensspillende personer melder sig til et par ranglisteturneringer. Nærmere 
information vil blive sendt ud når tiden nærmer sig. - Vil blive diskuteret med 
spillerudvalget efter generalforsamlingen.

 Det ville være interessant af lave et klubarrangement imod de nye klubber som indgår i den 
nye kommune. Dette bedes taget op senere på året. Spillerudvalget har kontaktet Ølstykke, 
men det har været umuligt at finde en dato. - Aktion spillerudvalget efter 
generalforsamlingen.

 Bestyrelsen på lægger spillerudvalget af lave min. 1 udflugtsarrangement til et stort stævne 
en gang om året. Dette kan være Øbro, København Open etc. det vælger spillerudvalget selv
Vil blive diskuteret med spillerudvalget efter generalforsamlingen

 Henrik laver en ansøgning til kommunen angående vores manglende opmagasinering og 
vores ønske om at få en overdækket terrasse foran vores klubhus. Den skal gerne sendes af 
sted med det samme til kommunen. - Aktion Henrik + Dan  Vi vil gerne have flis til volden. 
- Aktion Henrik.

Siden sidst
Generalforsamlingen: Arrangementet var godt og vi fik en god indtjening. Folk er glade for at være 
i vores egne lokaler. Vi vil prøve at afholde arrangementet i klublokalet igen næste år. Vi prøver at 
lave maden anderledes, så maden kommer ud på bordene.
Vores tallerkener skal suppleres op - Aktion Dan( tale med Finn)
Formanden vil gerne have de nye vedtægter sendt ud til medlemmerne. - Aktion Henrik

Økonomi/kontingent
Opkrævningerne skal sendes ud til medlemmerne snarest. - Aktion Henrik
Der skal laves nogle flere foldere for LPC, så vi har nogle til nye medlemmer. - Aktion Henrik
Ib vil gerne stå for at lægge nogle ned på biblioteket.

Spillerudvalget
Bestyrelsen vil gerne vide hvem der tager formandsposten i udvalget.
Et medlem fra spillerudvalget ”skal” gerne deltage hver gang i bestyrelsesmøderne.

Datoer for bestyrelsesmøderne
Punktet overgår til næste gang.

Juleturnering/Ande
    - indbydelse hænges op på havedøren til klubhuset. Er sendt ud til medlemmerne på E-mail.
    - Gløgg - Aktion Finn
    - Sild - Aktion Ejner
    - de første der er færdige med kampene går op og hjælper med at dække bord



Champagneturnering d. 17 december
    - 4 flasker Champagne á 100 kr. - Aktion Susanne
    - Ib står for arrangementet

Årets mestre
Der er tilmeldt 3 personer:
De der deltager er nok Henrik,(måske)Dan, evt. Bent
Ib og Susanne er desværre ude og rejse. 
Torsdag d.23/11 KL. 18.30

Diverse
- Arrangementet for cafeteria udvalget skal genoptages. - Aktion Dan
- Referaterne fra vores bestyrelsesmøder skal ligge på vores hjemmeside.

Næste Bestyrelses møde  mandag den 8/1 2007

Mad serveres af IB


