Mødereferat St. Lyngby IF fodboldbestyrelse (udkast)
Deltager: Ole Jensen, Anders Jensen (sup) kl.19.27, Camilla Andersen, Jens Dalsgaard og Karsten
Frederiksen (sup/ref).
Afbud: Mikkel Peter Dam, Morten Meldgaard (sup) og Peter Spanggaard (trådt ud af bestyrelsen).

Tid og sted: Mandag d. 15-04-19 kl. 19.15 i klubhuset.

1a.Referat:
Godkendelse af seneste referat med underskifter. Karsten sender den til webmaster.
1b: Økonomi
U13 holdets tur er betalt. Der er en enkelt egenbetaling.
Kontingent. Medlemslister krydstjekkes.
Der er købt sokker til Veteranerne
Der er sendt penge til Ulrik.
Kursusregning er betalt.
Økonomien ser fint ud jf. fremsendt budget fra Camilla.

2: Nyt fra formanden
Har deltaget i 1’ste hovedbestyrelses møde med ny formand (Peter Spanggaard). Man har aftalt at lave en
prioriteret liste. Emner som forhold til kommune, skole og internet mm. er drøftet.
Ideer fra fodboldafd.: Multibane, informations niveauet og cafeområde.
Formanden ønsker at deltag ved første møde i afdelingerne.
Sankt Hans er næste arrangement. Søndag med familiedag. Fx kampe på dagen (både fodbold og
håndbold).

3: Nyt fra Børneafd./senior mm
Input fra afdelingerne vedr. spillertøj er modtaget og er nu bestilt. Vennernes forslag til tryk er taget til
efterretning.
Der er afholdt møde med børnetræner. Flere er stoppet. Anders skal hjælpe om tirsdagen.

Resultat af trænermøde: Der er planer om, at afholde 5 mandsstævne (fx 23. juni). For sent besked om
kampe. Morten drager omsorg for at Mikkel overtager ansvaret for administration ifm
kamptilmelding/afvikling osv. Alle hold er opdateret med udstyr. Kontakt Ole for yderligere.
Mikkel har nyt emne til bestyrelsen på vej fra børneafdelingen.
Ulrik skal på tur med børnene til Tyskland (Bremen).
Senior: Alle har været i kamp.
Medlemslister skal opdateres med manglende betalinger. Camilla indhenter disse fra holdene.
Ole skriver mail til DBU-Sjælland mht. dårlig oplevelse med dommer.

4. Andet
Ingen protester fra naboen iflg. banekridteren.
Der mangler midler til reparation af tribune ved fodboldbanen.
Måltavle er retur men mangler batteri til den håndholdte. Der mangler kabel til måltavle.
Hjemmeside opdate mangler. Jens kigger på det bl.a. med billeder og han kontakter webmaster.

5: Aktion og nyt møde
Aktion punkter ses ovenfor og følgende er nævnt: Karsten, Morten, Mikkel, Camilla, Ole og Jens.
Torsdagsmøde. kl.19.15 fremover, næste gang bliver 9.maj i klubhus. Det er vigtig at Mikkel kommer.
Formand for hovedbestyrelsen inviteres til næste møde. Husk kage når du deltager.

6: Evt.
Intet at bemærke.

Underskrifter:
Ole Jensen,

Camilla Andersen,

Jens Dalsgaard,

Anders Jensen (sup),

Karsten Frederiksen (sup/ref).

