
Ledøje Petanque Club

Bestyrelses referat nr. 96
Dato:5 februar 2008

Fremmødte : Svend Lodahl, Dan Auerbach, Lotte Clemmensen, Benny Johansen, 
Erik Frimand og Susanne Kjeldsen

Fraværende : Nini Kabell og Ejner Jørgensen

Referent : Susanne Kjeldsen

Godkendelse af sidste referat

 Referat fra 13 november blev gennemgået og 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 af sted til kommunen hurtigst muligt. Aktion Dan A. 
IGEN IGEN

 Vi vil gerne have flis til volden. Aktion Henrik W IGEN IGEN

 Der laves en udvalgs fest . Dato er D.8/3-2008

Siden Sidst

 Ande- og Champagne turnering. Til begge stævner kom der et pænt antal 
medlemmer



Økonomi/Kontigent/Licenser

 Lotte Clemmensen har lovet at tage fat i Henrik W for at blive sat ind i kasser 
opgaver. Dette er vigtigt da vi langt bagud med kontigenter og licenser.

 Bestyrelsen efterlyser en medlemsliste der er opdateret.



 Ansøgning til kommunen om tilskud til juniorer. Kommunen skal have 
ansøgningen inden d.1/3-2008.  Aktion Dan A 

Rødvinsturneringer

 Benny Johansen og Erik Frimand står for rødvins turneringerne i 2008. De 
finder en til at afholde rødvinsstævne hvis en af dem er forhindret.

Repræsentantskabsmøde d.1/3-2008

 Ingen fra LPC´s bestyrelse kan deltage.

Udvalgsfest d.8/3-2008

 Dan A sender indbydelser ud til formændene for udvalgene : Benny J, Erik 
Frimand, Ulla Friis, Ejner J og Birgit T.

 Sidste frist for tilmelding er 25/2-2008 til Dan A
 3 retters menu. Aktion Svend Lodahl
 Borddækning. Aktion Susanne Kj, Nini k og Lotte Clemmensen
 Indkøb af vin og øl. Aktion Finn P
 Indbydelse til kl. 16 til spil og middag kl.18. Aktion Dan A

Flaghejsning og Sæsonstart d.30/3-2008

 Benny J indkalder medlemmerne til dagen på mailen. 
 Benny J og Dan A Styre spillets gang på dagen
 Præmier er rødvin og de præmier vi har tilbage.

Dato for generalforsamling

 Generalforsamling d.26/9-2008
 Bestyrelses møder :  d. 26/2 - 08 Lotte står for mad

                                  d. 22/4 - 08 Ejner står for mad
                                  d. 28/5 - 08 Susanne står for mad
                                  d. 12/8 - 08 Svend står for mad



                                  d. 23/9 - 08 Frimand står for mad

Spillerudvalg – DGI – DPF – Veteran

 Hold er lavet.
 4 dgi hold
 1 veteran hold
 1 divisions hold
 De mangler en holdleder til divisionen.
 Der er indsendt en klage over at vi er kommet i gruppe holdene fra Jylland. Vi 

har endnu intet hørt fra DPF

Diverse

 Aktivitetskalenderen blev diskuteret og Benny J fik til opgave at rette i den og 
få den sendt ud evt. sammen med kontigenterne.

 Medaljer der blev talt op hvad vi mangler. Aktion Susanne Kj

 Der skal bestilles nye glas hos Veidinger .Aktion Susanne Kj

Rettelser til E-mail
Erik Frimand : efr@bordingmail.com

Næste møde d.26/2-2008

Lotte laver mad. Husk at melde fra både til Lotte og Dan A

Husk vores hjemmeside www.ledoejepc.dk


