Mødereferat St. Lyngby IF fodboldbestyrelse
Torsdag den 22. marts 2018 kl. 19.15.
Deltagere: Ole Jensen, Camilla Andersen, Morten Meldgaard (sup), Mikkel Peter Dam, Peter Spanggaard,
Anders Jensen (sup) og Karsten Frederiksen (sup/ref).

Afbud: Ingen.
1. Orientering til/fra hovedbestyrelsen
TV-løsning til klubhus ønskes - Morten aktion.
Vedligehold indvendig klubhus ønskes – Ole aktion.
m
Dør ved omklædning dårlig – Peter aktion.
Spg. fra Peter vedr. Fællesmøde - Hvem kalder ind? Der er møde efter Påske hvor det pkt. er på.
Har modtaget mail fra Hillerød kommune vedr. åbning af baner 1 maj.
Fællesprojekt/Parkering (Karen). Hvem driver det og hvad sker der? Afklares vel på næste hovedbestyrelses
møde.
Gymnastikopvisning og parkering. Bestyrelsen lukker fodboldbanerne af imens. Ole tager aktion.

2. Nyt fra propaganda ministeriet
Peter har lavet en Instagram profil. Der bør laves en notits til forældre mht. at #stlif kan bruges.
Facebook gruppe. Morten laver en ny version. Den oprindelige bliver renset for uvæsentlig info.
Ole tager fælles Facebookside med til Karen.
Annoncepriser forening: ½ side Hillerød posten 2500 kr. Indhold: Fx aktiviteter, området billigste
kontingent. Mikkel tager aktion. Fælles annonce forslås hovedbestyrelsen. Ole tager aktion.
3. Økonomi, status
Jan Ib betaling for sidste ½ år som holdleder. Morten kontakter ham mht. en konto nr.
Opkrævninger er sendt afsted.
Camilla sender spillerliste til Peter og han sender retur opdateret.
4. Seniorafd. Status inden sæsonstart
Mangler en leder. Anders er fungerende men der arbejdes på at finde en anden. 15-17 til træning.

Ingen emner i spil pt.. Morten kontaktes igen.
Der mangler en holdleder også for 8-mands holdet? Sonni vil vel godt men han skal hjælpes.
Peter Hansen som udskiftningsminister på 1’ste holdet. Morten aktion.
Jeppe vil måske godt være vandbærer om lørdagen. Anders spøger ham.
Jesper/Henning bør spørges mht. 2’ed holdet. Morten og Anders sætter et møde op, hvor Ole deltager.
Kampstart ca. 8-9 maj.
Vi har kunstbane lørdag kl.12-15 + tirsdag kl. 20-22. Morten bestiller kunsten påskelørdag kl.13.

5. Ungdomsafd. Status inden sæsonstart
14 kampe flyttes. Morten retter og mail rundsendes mht. regler for flytning af kampe.
Ole skylder Peter en dommerliste.
U15 bliver 8 mands hold.
6. Aktivitetsplan: Gennemgang (delvis)
Udsættes til næste møde. Det skal dog bemærkes, at Futsal planlægges allerede i september.
Forårsrengøring: Bestyrelsen
Stamhold: Morten laver et for mesterholdet.
Ansøgningsfrist mht. U15 for efteråret 2018 er fra den 1 til 15 maj.
7. Næste møder
Tirsdag den 1. maj 2018 kl.19.00 (Klubhuset).
Tirsdag den 12. juni 2018 kl.19.00 (Klubhuset).

