
Bestyrelsesreferat nr.93

Dato: . 8 august 2007

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

Fraværende: Bent Rasmussen

Referent: Susanne Kjeldsen

Godkendelse af sidste referat 
 Sidste referat er ikke blevet lavet(Henrik), gik det igennem mundtligt og det 

blev godkendt.

Udestående

 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 i efteråret. Formændene inviterer aktive 
medlemmer. Datoen er den ???? Bestyrelsen arrangerer.

Siden sidst
 Ledøje open : Gik rigtig godt, vejret var fint og stævnet var helt booket. Der 

var en klage over nogle af vores spillere fra klubben Henrik har taget sig af 
sagen.

 Sponsor stævnet gik fint/ dog satte regnen en stopper for mere spil efter 
frokost.

 Rødvins turneringen i juli skal fremover evt. tages af kalenderen

Økonomi/kontingent
 Der er blevet betalt regninger, rykker sendes ud til dem der endnu ikke har 

betalt. 



 Kasse beholdningen er ca. 94.000 kr.
 Henrik laver i august årsregnskab.

Støttestævne for forsamlingshuset

 Invitation sendes ud på mail igen. 
 Ejner og Ib er spilleledelse på dagen. Vi andre støtter op.

Venskabskamp mod Nøddebohave

 Henrik køber sild og rugbrød, samt diverse til dagen
 Dan sender Jens-Jørgen en mail og indbydelse til venskabskampen

Generalforsamling
 Dagsorden og indbydelse sendes ud. Aktion Henrik
 Dagsorden skal være ude inden d. 30/8.
 Henrik og Dan hjælpes ad med dagsordenen
 Bent, Ib og Henrik stiller ikke op igen. Ejner bliver som suppleant.
 Ejner vil spørge om Anni vil tage posten som revisor.
 Birgit T skal finde ud af hvem der bliver i spillerudvalget

Spillerudvalg
 Det går ikke for godt i i divisionen, ligger næst sidst.

Divese
 Telt diskuteres da vi har fået en forespørgelse på om vi vil være med på et stort 

telt. Bestyrelsen mener ikke klubben har behov for et stort telt. Ib giver besked.
 Nøgle kort til Fitness rum skal afleveres tilbage til Jan Ludvigsen. Aktion Ib
 Bestyrelses møde 21 august i LSI, spørger om Bent evt. kan tage det.

Næste Bestyrelses møde d.12/9 kl. 19 i klubhuset. Henrik serverer

Referent: Susanne Kjeldsen


