
Bestyrelsesreferat nr. 88

Dato: 8. januar 2007

Fremmødte: Dan Auerbach, Bent Rasmussen, Henrik Wolfhagen og Birgit Tygesen

Afbud: Ejner Jørgensen, Ib Dahlsgaard, Susanne Kjeldsen

Referent: Henrik Wolfhagen

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. IGEN
 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 IGEN
 Træningsaftener i 2007: Holdlederne står for arrangement af træningsaftener. De kan evt. få 

udefra kommende trænere bevilget.
 Bestyrelsen på lægger spillerudvalget af lave min. 1 udflugtsarrangement til et stort stævne 

en gang om året. Udvalget foreslår Øbro Open i 2007. Dato følger.
 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 IGEN (Koordineres evt. gennem 
LSI).Vi vil gerne have flis til volden. – Aktion Henrik IGEN

 Tallerkener til klubhus. Aktion Finn (og Dan)
 Vedtægter til medlemmerne. Henrik trykker 20 sæt og lægger i klubhuset. Der gives besked 

til Søren til hjemmesiden.
 Der laves en udvalgsfest til sommer. Formændene inviterer aktive medlemmer. Bestyrelsen 

arrangerer.

Siden sidst
Intet nyt

Økonomi/kontingent
Medlemskontingenterne begynder at sive ind. Det samme gør tilbagemeldinger på holddeltagelse.
Dan fortæller at registreringsnummeret til klubbens konto er ændret til reg. nr. 1551.
HW reviderer medlemsfolder til 2007. – Aktion Henrik. Ib vil gerne stå for at lægge nogle ned på 
biblioteket.
HW melder regionalhold til DPF. HW indberetter medlemstal til DIF og LSI.

Spillerudvalget
Spillerudvalget består i 2007 af: Jack (holdleder), Paul-Erik (holdleder), Remi (næstformand), 
Frimand og Birgit (formand – vist nok måske).
Et medlem fra spillerudvalget ”vil” gerne deltage hver gang i bestyrelsesmøderne. Birgit 
organiserer.
Birgit fremlagde udkast til årskalender som blev gennemgået og tilrettet. Årskalenderen udsendes til 
medlemmerne. Aktion Birgit.
Der blev aftalt en tidspunkt for Egedal Cup den 27. maj og for venskabskampe med Ølstykke, 
Stenløse og Smørum klubberne. Vi kan komme 3 sekstetter. Aktion Henrik.
Tilmelding til DPF spillekalender og regionalspil - aktion Henrik

Datoér for bestyrelsesmøderne



Der holdes følgende møder i 2007 - sættes på aktivitetskalenderen (Birgit).
26. februar (Ib serverer)
10. april (Henrik serverer)
7. maj (Bent serverer)
8. august (Ejner serverer)
12. september (Spilleudvalget serverer)

Generalforsamling den 28. september.

Repræsentantskabsmøde i DPF
Den 3. marts i Horsens. Dan og Susanne deltager. Der er plads til en tredje, hvis nogen har lyst.

DGI sekstetten
Roskilde Amt har lavet sekstetten om så den spilles over 2 weekender i juni og august. Stort ÆV fra 
LPC. Vi undersøger, om vi kan deltage i sekstet i København i stedet, hvis de fortsætter med at 
spille på hverdage - alternativt må vi undersøge Frederiksborg Amt. Aktion Dan.

LSI invitation til Jägersro Travbane
Bent deltager. Hvis ikke Ib eller Ejner vil med, tager Birgit med. Giv hurtig tilbagemelding.

Præmier ved interne turneringer
Det blev vedtaget, at vi i 2007 ved rødvins-, ande- og champagneturneringer giver præmie til nr. 1 
og 2 samt 2 yderligere blandt de øvrige deltagere. De to næste placeringer skal lodtrækkes inden 
start. Ingen er dermed udelukket fra at vinde. Reglen sættes på aktivitetskalenderen - Aktion Birgit.

DAI - World Cup
Vi har fået invitation fra DAI gennem Jens Jørgen. Falder desværre sammen med 
landsturneringsdag. Henrik melder tilbage.

Breddepolitik
Tages op på næste møde. Alle har modtaget oplæg, som bør læses. Henrik trykker.

Diverse
Henrik bestiller 8 m3 knust beton til kasse 1 hos Christopher.
- Referaterne fra vores bestyrelsesmøder skal ligge på vores hjemmeside.

Næste Bestyrelses møde mandag den 26/2-2007

Mad serveres af IB


