Generalforsamling - mødereferat St. Lyngby IF fodbold
Deltagere fra bestyrelsen: Ole Jensen (formand), Camilla Andersen (kasserer), Mikkel Peter Dam, Anders
Jensen (sup), Morten Meldgaard (sup) og Karsten Frederiksen (sup/ref).
Afbud fra Bestyrelsen: Peter Spanggaard.
Tid og sted:

Torsdag d. 24-01-19 kl. 19.00 i klubhuset.

Referat:
Ca. 27 personer (inkl. bestyrelse) deltog i mødet.
Ad.1) Valg af dirigent:
Elith Andersen.
Indvarslet i Hillerødposten for over 14 dage siden. Er indvarslet i passene tid.
Ad.2) Afd. Beretning:
Året der gået v/Formanden:
Årets beretning i stikordsform:
Bestyrelsen konstituerede sig som følger: Menige medlemmer: Mikkel Peter Dam, Ulrik Krogh-Henriksen og
Peter Spanggaard. Sekretær: Karsten Frederiksen. Kasserer: Camilla Andersen. Formand Ole Meldgaard
Jensen.
Vi har i årets løb haft børnehold fra årgang 03 til årgang 15. Derudover har vi haft 2 seniorhold + 1
veteranhold. Vi har haft hold tilmeldt turneringer hos DBU og DGI.
Flere hold har været på ture, både indlands og udlands.
Stort set alle hold er godt selvkørende.
Året har været præget af at tænke drift. Et nyt opkrævningssystem er blevet implementeret.
Vi vil rigtig gerne have 30 % flere medlemmer.
Der er brugt megen energi og tid på nogen lidt ærgerlige ting:
Ulrik så sig nødsaget til at trække sig fra bestyrelsesarbejdet. Det har været et stort tab for afdelingen og
ikke mindst formanden.
Et U-15 hold som på mange måder har fungeret rigtigt godt, både socialt og sportsligt. Men som samtidigt
har slidt rigtig meget på de seneste års bestyrelser.
Veteranholdets afholdte holdleder trak sig fra posten kort før sæsonstart. Da han pga. skader ikke selv
kunne spille.
Der er brugt mange ressourcer på at finde træner til seniorholdene. Flere gange har vi været tæt på en
løsning. Det har vist sig rigtig svært at finde nogen med kompetencer, vilje , energi til at løse opgaven.
Disse ting har tæret og drænet bestyrelsen og især formanden. Vi håber at der kan genmobiliseres kræfter
og energi til afdelingen.
Der er også masser af positive ting:
Der har været, overraskende, god opbakning til seniorholdene.
Der har blandt afdelingens medlemmer været lyst og vilje til at arrangerer Sct. Hans.
Det er lykkedes at finde trænere til alle vores hold.
Vi har godt styr på driften med økonomi, tilmeldinger m.v.

Flere medlemmer er en udfordring.

Ulrik er gået ude af bestyrelsen. Der har efterladt et hul ift. indsatsen med børn- og unge holdene.
Tak til vennerne og hovedbestyrelsen, herunder sponsorer, træner og leder.
Tak til resten af bestyrelsen. De gør en god indsats.
Spørgsmål/Bemærkninger:
Hvordan går det med Babyfodbold? Gennemføres søndage men vigende tilslutning. Årsagen er at hold for 5
årige trækker og derfor er der for få. Formanden medgiver, at det ikke er ikke særlig tydligt, at det er der.
Alle opfordres i øvrigt til at gribe bolde fra bestyrelsen eller lederne.
Beretningen blev taget til efterretning af Generalforsamlingen.
Ad. 3) Fremlæggelse af revideret regnskab:
Omdelt og kort gennemgået af kasseren.
Fald i indtægter pga. fald i antal.
Underskud på 8185 kr. Er revideret og godkendt af revisor.
Spørgsmål/Bemærkninger:
Bøder og gebyr er faldet, hvilket er flot.
Er det en succes med det nye kontingent system? Ja det syntes Kasseren og en enkelt bruger syntes også
det er fint.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
Ad. 4) Budget:
Omdelt og kort gennemgået af formanden.
Spørgsmål/Bemærkninger:
Hvad er omk. Godtgørelse? Træner mm.
Budget blev godkendt.
Ad. 5) Afd. Planer fremover:
Prøve at motivere træner specielt børnetræner. Der laves en aftale med en konsulent.
Ansvarsfordeling skal gøres tydelig over for trænerne.
Værdier og holdning: Alle skal være med og ikke på bekostning af.
Ønsker at sikre matr. til tiden.
Understøtte stævnetilmelding.
Børnetøj med tilskud fra Vennerne: Ønsker, at sikre fornuftig Logistik.
Gode ideer til flere medlemmer efterspørges, så kom gerne med dem til os.
Alle opfordres til, at deltage i loppemarked og andre aktiviteter.
Spørgsmål/Bemærkninger:
Hvem kan drage nytte af Konsulent? Planen er alle træner.
Er det i stedet for kurser? Det er ikke et nej til kurser men de er måske for teoretisk og derfor tror vi mere
på en konsulent.
Har I haft gode erfaringer? Ja.
Ad. 6) Indkomne forslag:
Ingen.

Ad. 7) Fastlæggelse af kontingent:
Uændret kontingent.
Børn = 400 kr. to gange pr. år.
Unge = 500 kr. to gange pr. år.
Senior = 650 kr. to gange pr. år.
Veteran = 550 kr. to gange pr. år.
Det blev enstemmigt vedtaget.
Ad. 8) Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Camilla og Ulrik er på valg. Ulrik går ud og Camilla modtager genvalg:
Den anden pladsen holdes åben det næste år, så hvis der kommer en (gerne en børneforældre) der vil med
så er det OK.
Det blev enstemmigt vedtaget.
Suppleanter:
Anders Jensen (sup), Morten Meldgaard (sup) og Karsten Frederiksen (sup/ref).
Det blev enstemmigt vedtaget.
Ad.9) Evt.:
Hovedformand (Per Lyngsie): Det er rart at se det fungere i fodboldafdelingen trods alt. Hovedforening
mangler derimod bestyrelsesmedlemmer og mhb. at finde en løsning inviteres bestyrelsen og suppleanter
til møde den 7. feb. 2019.
Formand vennerne (Jens Hansen): Det er godt, at kunne give tilskud til fodboldafdelingen og glad for
opbakning fra afdelings medlemmer når der er arrangementer i Vennerne.
Spørgsmål/Bemærkninger:
Gaver og tøj - Hvordan styres det? Det er til alle ungdomsmedlemmerne.
Mødet blev afsluttet med en dejlig tomatsuppe.

Underskrifter:
Ole Jensen (Formand)

Elith Andersen (Dirigent).

