Bestyrelsesmøde i St. Lyngby IF fodboldafdeling. D.11-2-15
Deltagere:

Morten Meldgaard
Ulrik Krog Henriksen
Ole M. Jensen (ref.)
Anders M. Jensen, suppleant
Susanne Spanggaard, suppleant

Afbud:

Lars Jensen
Daniel Kristiansen

Ad. pkt. 1:

Bestyrelsen konstituerede sig som følger: Formand: Morten Meldgaard. Kasserer:
Lars Jensen. Sekretær: Daniel Kristiansen

Ad. pkt. 2:

Intet referat at udfylde (sidste møde var generalforsamlingen)

Ad. pkt. 3:

Eneste væsentlige nyhed fra HB er at kioskpasserne ikke finder det umagen værd
at bemande kiosken på træningsdage. Dette er efter vores opfattelse (endnu) et
skridt i den forkerte retning hvad angår opretholdelse af et godt klubliv. Derudover
kan vi, med ærgrelse, kun tage beslutningen til efterretning. Vi vil snarest muligt
tage de nødvendige skridt til at få oprettet et nyt og mere motiveret kioskudvalg.
Til næste HB møde har vi flg. punkter: Rengøringen i omklædningsrum opfattes
som mangelfuld. Der er konstateret problemer med at få udleveret nøglebrikker til
styrketræning. Der er en løs forbindelse til betjeningen af haluret. Forslag om
renovering af boldrum/lager.

Ad. pkt. 4:

I kassererens fravær var der ikke megen debat under dette punkt. Dog bedes Lars
give resten af bestyrelsen en restanceliste, senest onsdag d. 18-2. Kontingenter for
foråret skal betales senest d. 1. maj. Kassereren sørger for at inddrive opdaterede
medlemslister.

Ad. pkt. 5:

Ulrik indkalder hurtigst muligt til trænermøde hvor flg. skal på dagsordenen:
Tilmelding af hold, fælles ungdomstur, trænerkurser, udarbejdelse af
velkomstfolder, emner til kioskudvalg, træningstider, materiel.

Ad. pkt. 6:

Herresenior startede træningen lørdag d. 7-2, ca. 20 fremmødte. Morten er i
kontakt med beboerne i kildehuset. Der afklares hvad de har af ønsker samt hvad
vi kan tilbyde. Oldboys, veteraner samt fodboldfitness Q fortsætter træningen i
koldhallen.

Ad. pkt. 7:

Alt afhængig af vind og vejr skal vi have genstartet kridtmesteren efter vinterens
dvale.

Sponsorarbejdet fortsætter med Anders og co. Lars skal have større fokus på at
følge op på de indgåede sponsoraftaler.
Ulrik laver oplæg til vinsmagningsarr. d. 1.-4. (Aftenens tema er grill-vine)
Daniel sørger for opdatering af hjemmeside, træner/lederoplysninger rettes og
suppleres med et (vellignende) foto. Deadline for dette er 15-3.
Daniel melder snarest ud med status på fjernbetjeningen til uret.
Morten har fået mandat til at forhandle en leveringsaftale vedr. sportsudstyr.

Således passeret

Ole M. Jensen

