Mødereferat St. Lyngby IF fodboldbestyrelse
Onsdag d. 10. januar kl. 19.15 i klubhuset
Deltagere: Mikkel Peter Dam, Ole Jensen og Anders Jensen (sup), Camilla Andersen, Peter Spanggaard og
Karsten Frederiksen (sup/ref).
Afbud: Morten Meldgaard (sup)

Tid og sted:

Torsdag d. 10-01-19 kl. 19.15 i klubhuset.

Referat:
1: Godkendelse af seneste referat
November ref. er underskrevet og Karsten arkivere i mappen.
Fra dette møde laver Karsten et referatudkast til kommentering og efterfølgende sendes den til webmaster.
2: Gennemgang af årets regnskab
Udleveret og gennemgået i plenum af Camilla. Status er 99 medlemmer. Nedgang i antal og dermed
nedgang i indtægt. Udgifter lidt lavere end sidste år. 25 års alderen er afgørende for tilskud fra kommunen.
Bemærk årsafgrænsning. Regnskab er taget til efterretning.
Budget: Det skal laves inden generalforsamling. Ole sender et budgetoplæg til Camilla og os andre. Stikord:
Tysklandstur.
3: Børneafd. >>Trivsel, aktiviteter, konsulent
Trivsel: Tysklandstur. Peter tager aktion.
Aktiviteter: Afholdt møde i hallen. 3-4 forældre (de sædvanlige) deltog.
Der er kommet nye spiller til.
Anders arbejder videre med stævner (fx en formiddags stævne).
Træningstider på kunsten: Peter tager fat i Morten. Peter laver en kalender evt. på web’en. Gerne med i
referat.
Tilmeldingstider: Det afklare Peter også med Morten.
Konsulent: Morten har talt med Richard. Evt. bruge ham som konsulent. Der mangler en aftale med
manden ift. til ungdom. Mikkel tager fat i Morten og de arbejder videre. Tidspunkt afklares med trænerne.
4: Senior. >> Opstart, aktiviteter, kontingent
Veteraner: Flere spiller (comebacks). Peter sender en liste når vi skal til at spille kampe.
Senior: Går godt – flere kommer til . Måske madordning og måske et 23. marts arrangement.
Kontingent: Løse fugle løsning. Kampmedlem. Anders kan lige snakke med nogle af de nuværende
spiller/kampmedlemmerne. Drøftes også på Generalforsamling.
5: Materiel. Herunder debat om børnespilletøj
Matr.: Veteranstrømper mangler fortsat. Ole tager aktion.

Børnespillertøj: A-medlemmer får en personlig sæt med eget navn gratis ved indbetaling af kontingent. Ole
tager kontakt med sælger og får vareprøver med.
Anders sikre at måltavlen bliver afmonteret og reparereret og monteres igen. Der skal også skiftes lys.
Overtrækstrøjer og bolde bør skiftes.
6: Generalforsamling torsdag d. 24-01-19. Forplejning, ordstyrer, bestyrelsessammensætning
Kl.19. Peter melder afbud.
Reklame på Holdsport både Peter og Mikkel tager aktion.
Peter skriver en mail til træner mhp. at videreformidle.
Camilla medbringer smørstang.
Vi fra Bestyrelsen mødes kl.18.30.
Dirigent: Ole finder én.
Camilla på valg > acceptere genvalg.
Ole/Peter snakker med Ulrik.
Mikkel undersøger et nyt medlem fra børneforældregruppen.
Intet nyt fra hovedbestyrelsen.
7: Evt.
Intet.
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