
Ledøje Petanque Club

Bestyrelses referat nr. 97
Dato:26 februar 2008

Fremmødte : Svend Lodahl, Dan Auerbach, Lotte Clemmensen, Erik Frimand , Nini 
kabell og Susanne Kjeldsen

Fraværende : Ejner Jørgensen

Referent : Susanne Kjeldsen

Godkendelse af sidste referat

 Referat fra 5 februar blev gennemgået og godkendt
 Undring over at spillerudvalget ikke har holdt et møde ang. Hold sætning, 

division – dgi – veteran
 Angående hold burde de komme på vores hjemmeside, således at 

medlemmerne kan få oplysningerne der.

Udestående

 Dan A laver en ansøgning til kommunen angående vores manglende 
opmagasinering og vores ønske om at få en overdækket terrasse. Aktion Dan

 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

 Rødvinsturnering m. god opbakning fra medlemmerne

Økonomi/Kontigent/Licenser

 Kontigenter er sendt ud

Repræsentantskabsmøde



 Jack overdrages fuldmagter til at repræsentere LPC på mødet

Udvalgsfest

 22 tilmeldte til festen
 Finn og Svend prøver lige at tale med Jan, Karin, Bjørn og Annegrete
 Svend har styr på Maden
 Finn køber øl, vin og vand
 Susanne, Nini og Lotte står for borddækning
 Spillet styres af Dan. 
 Præmier Birgit A
 Oprydning alle bestyrelsesmedlemmer

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.

Bruttotrupsamling

 Nini tager fat i cafeteria udvalget og finder ud af hvem der styre køkkenet, 
samt finder ud af hvor mange der kommer

Spillerudvalg – DGI – DPF – Veteran

 Indlæg under godkendelse
 Det er vigtigt af få nogle flere spillere med licens, da divi0sions holdet er 

meget skrøbeligt

Diverse

 Glas er bestilt til 12/3. Aktion Susanne



 Blomster til Ejner efter operation. Aktion Dan

 Svend tager fat i Vagn fra forsamlingshuset for at finde ud af om datoen for 
forsamlingshus stævnet er i orden

Næste møde d.22 april kl.19

Ejner står for det kulinariske indslag. Husk at melde afbud til den der laver mad

Husk vores hjemmeside www.ledoejepc.dk


