Mødereferat St. Lyngby IF fodboldbestyrelse
Deltager: Ole Jensen, Anders Jensen (sup), Peter Spanggaard, Morten Meldgaard (sup), Jens Dalsgaard og
Karsten Frederiksen (sup/ref).
Afbud: Camilla Andersen og Mikkel Peter Dam.

Tid og sted:

mandag d. 11-03-19 kl. 19.15 i klubhuset.

Referat:
Dagsordensforslag:
1: Godkendelse af seneste referat
Underskrifter på referater er gennemført, mangler dog fra dem havde meldt afbud.
Referater frem til og med 22.2.19 referat sender Karsten til webmaster mhp, på hjemmesideopdatering.
Karsten husker i mailen for referatudkast fremover, at skrive hvem der har aktionspunkter.

2: Opf. Generalforsamling torsdag d. 24-01-19
Jens Dalsgaard har efter Generalforsamling stillet sig til rådighed for bestyrelsen. Anders har fundet et
emne fra forældregruppe som han vil spørge.
Konstituering: Ole (formand), Camilla (bogholderi), Karsten (referent), Morten (myndigheder og tider),
Mikkel og evt. ny børneforældre kan stå for ungdomsholdene. Jens’s rolle er ikke fastlagt.

3: Nyt fra formanden
Info fra Ole mht. Hoved general forsamling.

4: Nyt fra Børneafd. /senior mm

Mikkel bedes arrangere et møde med trænerne fra ungdomsholdene.
Dagsordenspunkter til mødet: 1. Opfølgning på vinter sæsonen, 2. Stævne og arrangements muligheder, 3.
Kommunikation ift. hvor og hvornår der er kampe, 4. Materiel, 5. Konsulent/uddannelse, 6. Forårsturnering
og administration, 7. Uddelegering af opgaver.
Richard (uddannet træner) har været her. God respons.
Materiel: Overtrækstøj til børnene, Seniorbolde er slidte, studs til trykluft er itu – Ole tager aktion.
Peter laver en overlevering ift. dommerpåsætning når det bliver aktuelt.
Morten har bestilt dommer til 8 mands fodbold.
Måltavlestatus: De laver det indenfor 15 dage iflg. Anders. Han følger op på dem.
Strømper veteran: Ole vil sørge for dette.
Fodboldafdeling drøftet pt. katalog med nye ideer.
23.3.19 tager senior på social tur til Ferrari i Lyngby.

5: Aktion og nyt møde
Mikkel, Ole, Peter, Anders og Karsten har aktionspunkter jf. referatet.
Torsdagsmøder – næste den 11.4.19 kl.19.15 i klubhuset. Ole/Karsten laver oplag til dagsorden og sender
den ud i passene tid før mødet (gerne 1 uge inden).

6: Evt.
Intet at bemærke.

Underskrifter:
Ole Jensen,

Peter Spanggaard,

Morten Meldgaard (sup),

Jens Dalsgaard,

Anders Jensen (sup),

Karsten Frederiksen (sup/ref).

