Mødereferat St. Lyngby IF fodboldbestyrelse
Tirsdag d. 1. maj kl. 19.00 i klubhuset
Deltagere: Ole Jensen, Camilla Andersen, Morten Meldgaard (sup), Peter Spanggaard og Karsten
Frederiksen (sup/ref).

Afbud: Mikkel Peter Dam og Anders Jensen (sup).

Pkt. 1 Godkendelse af referat
OK og med underskrifter af de sidste to referater. Hvor er mappen? Aktion alle.

Pkt. 2 Orientering fra HB v/Ole
Ole informerede om følgende punkter:
A: AV løsning til klubhus: vedtaget at igangsætte.
B: Oprydning af redskabsrum i hal iværksættes
C: Bandevogn repareres
D: Nyt vandal og atomsikkert skab til IF`s lydanlæg opsættes ved dommerbord.
E: Div. fejl og mangler på klubhus/hal er påpeget og søges fikset
F: Husk stormøde 2. maj. 3 mand kommer fra fodboldafd. (Ole, Camilla, Morten.)
G: Sct. Hans : Gode ideer til at udvikle arr. søges. Per kommer ikke. Forslag til fremgangsmåde er
velkommen. Hoppeborg, boldspil, stangtennis, grill evt. musik.
Generelt kan det nævnes, at der er behov for kasseren fra HB giver én briefinger af afdelingernes kassere.

Pkt 3: Ungdomsafd.
A: Trænersituation: 1½ træner stopper (U15). Jesper er i tænkeboks ift. dette. Ulrik er presset. Forældre
møde med Ulriks hold. Ole har et par stykker i kikkerten. Evt. Egon Madsen er et emne. Hvis der kommer
andre emner så sig til. Ole tager aktion.

Procedure for U15 tilmelding. Morten orienterede ift. stamhold. Der er et 14 dags vindue. Morten følger op
og snakker sammen med Camilla.
B: Turer/stævner: Er der styr på det? Man skal spørge først. Ole har et notat der skal formidles ud til
trænerne. Lyon’s cup er undervejs – Camilla har styr på det. Ulriks hold har fortsat kirkebladet.
C: Øvrigt: Venter på tøj. U11 udfordring med DGI koordinator. Sommerafslutning tager de sig selv af. Skal
formidles inkl. pølsevognsaftaler. Der skal skrives ud til Ulrik mfl. om den 12 eller 14.6. Peter tager aktion.
Peter og børneattester. Mangler fortsat tilbagemelding fra nogle. Kristian mangler. Peter tager aktion.

Pkt. 4: Seniorafd.
A: Trænersituation: Morten Eriksen takker fortsat nej. Anders hjælper fortsat indtil sommer. Der er mange
nye spiller. Morten snakker med Gunner. Jeppe er blevet holdleder.
B: Øvrigt: Henrik Belli er stoppet og han skal aflevere nøglerne.

Pkt. 5: Økonomi
A: Kontingent/medlemslister: Camilla orienterede. 8 mangler betaling. Camillia sender en liste til Ole med
dem der har betalt og dem der ikke har betalt. Zilas kan ikke åbne linket. Morten sender en mail til Camilla
med dem der mangler og nye der er kommet til.
Tilskud fra venner henter Camilla løbende. Jakkeregning har Camilla ikke modtaget endnu. Der er styr på
økonomien. Opkrævningsliste for seniorer sender Camilla til Morten. Suppleanterne skal ikke opkræves.
Cammilla overføre penge til Jan jf. kontonummer.
B: Status i øvrigt: Intet at bemærke.

Pkt. 6: Aktivitetskalender
Budget til HB skal være klar før generalforsamling. Dvs. flyttes fra én januar opgave til én december opgave.
Input til ”Venner” ansøgning skal være i september.
Kiosk forbliver én januar opgave.
Januar: B&U konsulent ikke aktuel pt.
Februar: Værdier kan vi huske dem. Dommerpåsætning kun på træningskampe. Input til holdtilmelding.
Marts: B&U væk generelt. Baneforhold med.

April: Fællesspisning. Peter snakker med Ulrik.
Maj: Haltider er nu, specielt weekender. Ungdomsturer skal flyttes til september.
Juni: Afslutning Ulrik/forældre. Evt. sankthans cup – evt. ide til i morgen.
Juli: Ingen.
August: Input til kunstgræs tider.
Sept: Weekend tid flyttes fra maj.
Oktober: Ansvar i forhold til øl/vin. Nye seniorkokke. Trænerkurser nyt.
November: Intet at bemærke.
Dec.: Futsal udmelding kommer meget sent. Bør ligge et par måneder før (fx september opgave). Ole har
lavet drejebog.

Pkt. 7: Næste møder:
12. juni kl. 19.00 i klubhuset.

Underskrifter:
Ole Jensen,

Camilla Andersen,

Peter Spanggaard

Morten Meldgaard (sup),

Karsten Frederiksen (sup/ref).

