
Bestyrelsesreferat nr.90

Dato: . 10 April 2007

Fremmødte: Dan Auerbach, Bent Rasmussen, Henrik Wolfhagen og Birgit Tygesen, Ejner 
Jørgensen, Ib Dalsgaard og Susanne Kjeldsen

Referent: Susanne Kjeldsen

Godkendelse af sidste referat 
 Sidste referat blev gennemgået og godkendt

Udestående
 Stenen ved baneanlægget: Stenen er hentet og ved at blive gjort klar
 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
 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 .Dan og Finn har talt sammen og skal bare have tid til at få gjort 
noget ved det.   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. Datoen er
den 2 juni Bestyrelsen arrangerer.

Siden sidst
•  Der er kommet ny belægning på kasse 1. Der mødte kun 4 personer op til arbejdsdagen, ikke helt 
godt.
•  Sæson start var en dejlig dag og mange spillere var mødt op på denne solskins dag, hvor der var 
masser af hygge og spændende kampe.
-
Økonomi/kontingent
•  Henrik havde glemt sin computer så der var ikke så mange fakta.
•  Der bliver sendt faktura ud til sponsorerne d.11/4-2007.
•  Kasse beholdningen er lidt slunken i øjeblikket men det er normalt for denne periode på året.
•  Vi har aftalt at tage en debat om hvordan vi erhverver nye medlemmer, skal på som punkt til            
dagsorden i løbet af året.
•  Vi har fået cvr nr. 30227395

Spillerudvalget
Spillerudvalget har kæmpet for at få to hold tilmeldt landsturneringen. Desværre har mange meldt 
fra grundet DPF´s nye regler og vi har kun kunnet stillet et hold. Ingen fra første holdet har meldt 
fra, men mange har problemer med datoerne og man vil fra spillerudvalgets side finde spillere som 
gerne ville deltage på næste hold.



Repræsentantskabsmøde i Egedal idrætsforening d. 12/4-2007
•  Ingen fra LPC deltager.

DGI Storkøbenhavn udvalgsmøde d.16/4-2007
•  Ingen fra LPC deltager.              

Egedal kommune orienteringsmøde d.18/4-2007
•  Ejner deltager.

Egedal cup.
•  25 hold tilmeldt.
•  9 flasker vin fra sponsorer og der købes ind til til 9 præmier i alt. Aktion Birgit T
•  Der spilles Schweizer system lavet lidt om og der spilles på tid. Aktion Dan A
•  3 kampe, frokost, 2 kampe
•  Klistermærker til hvert hold.
•  Snore trækkes af Dan A og Ejner.
•  Vandrepokal indkøbes sammen med medaljer til resten af året. Aktion Bent

Nordsøkval. d.22/4-2007
•  Banerne skal lige ses efter. Aktion Dan og Ejner
•  Cafeteria udvalg er informeret.
•  Dan A byder velkommen

Klubmesterskab d. 29/4-2007
•  Indbydelse sendes ud. Aktion Birgit T
•  Spillerudvalget står for turneringen.

Divese
• Ingen bemærkninger

Næste Bestyrelses møde d.7 maj kl. 19 i klubhuset. Susanne serverer

Referent: Susanne Kjeldsen


