
Bestyrelsesreferat nr. 91

Dato: 7. maj 2007

Fremmødte:
Dan Auerbach, Henrik Wolfhagen, Birgit Tygesen, Ejner Jørgensen, Susanne Kjeldsen

Fraværende: Ib Dalsgaard, Bent Rasmussen

Referent: Susanne Kjeldsen

Godkendelse af sidste referat
 Sidste referat blev gennemgået og godkendt.

Udestående
 Stenen ved baneanlægget: Stenen er tilbage og ganske flot.
 Vi mangler en dommer i vores klub. Remi har sagt ja tak til at få en dommer uddannelse. 

Kommunen giver tilskud. Aktion Dan.
 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
 Egedal Cup gik strålende. Folk var meget positive, glade og tilfredse.
 Nordsøkval: Vi fik meget ros for banerne og arrangementet.
 Doublemesterskab gik godt. Gaver ned gennem rækkerne er en god ide. Dog skal mindst én 

fra holdet være der til at modtage gaven. Ellers går gaven videre.

Økonomi/kontingent
 Der kommer i øjeblikket sponsor indtægter ind, så beholdningen er god.
 Der mangler nogle restanter, som kassereren tager fat i. - Aktion Henrik

Generalforsamling i LSI
 Vedtægterne i det nye EIF går tilbage til kalenderåret. Vi skal tage op, om vi går tilbage til det 

gamle kalenderår igen.

Venskabskamp mod Nøddebohave
 Ejner tager fat i Jens-Jørgen.

Venskabskamp mod Ølstykke
 Birgit T er blevet kontaktet af Ølstykke til venskabskamp d. 24/5-07

Birgit finder spillere.

Sponsorstævne
 Udvalget klare selv alt omkring stævnet som de plejer.



Ledøje Open
 Remi spørges om han vil være med til at styre turneringen og lærere systemet. Aktion Henrik
 Ib og Bent samler sponsorgaver ind f.eks. hos Brugsen, Centerkiosken, BJ, Café hos Sisse, 

Henrik W, Riises ApS, Stutteri Brydegård, Gammelgaard, Dades, Ledøje Isolering, Finn 
Pedersen m.v.

Udvalgsfest 2 juni:
Deltagere:
 Bestyrelsen + suppleanter
 Sponsorudvalg (Benny + Lars)
 Cafe & klubhusudvalg: Finn, Ulla, Hanne P, Karna, Karin, Bjørn, Annegrete, Nini og Jesper
 Baneudvalg: Boris og Jesper
 It: Søren Lindeløv
Susanne laver indbydelse

Spillerudvalg
 Landsturneringen gik godt. Vi fik 2 point ud af 4 mulige.

Diverse
 Ingen bemærkninger.

Næste bestyrelsesmøde
7. juni kl. 19 i klubhuset. Bent serverer.


