Mødereferat St. Lyngby IF fodboldbestyrelse
Torsdag den 28. februar 2018 kl. 19.00
Deltagere: Ole Jensen, Camilla Andersen, Anders Jensen(sup), Mikkel Peter Dam, Peter Spanggaard og
Karsten Frederiksen (sup/ref).

Afbud: Ulrik Krog-Henriksen og Morten Meldgaard.

Karsten skriver referatudkast, der rundes til kommentering (frist for kommentar = 1uge). Herefter sendes
endelig referat til web-master (Henning).

Økonomi (Camilla):
U15 Ansøgning 3x5000 kr til Barcalona. Nu ekstra ansøgning på 3x750 kr er modtaget. Vennerne er
kontaktet men ingen svar endnu.

Babyfodbold opkrævning kan køres nu. Camilla sender liste til Ole.

Regnskab følger budget 2018 pt.. 6-7 udestående der mangler at betale pt..

Holdtilmelding:
U15 (8 mands) mangler. Ole aktion mht. at trænerne får bekræftelse på hvilke der er tilmeldt. Frist for
tilmelding tidligt om ca. 1 mdr.

Mesterrækkehold: Morten/Ulrik skal tjekke hvornår der er ansøgningsfrist ifm. tilmelding til ny sæson der
starter august 2018.

Træner for holdene:
Peter sikre at lister opdateres (inkl. kontingent) og sendes til web-master mhp. opdate af hjemmesiden.

Trænermøde: Det indstilles at den afholdes den 22.marts i forbindelse med næste bestyrelses møde.
Der er behov for Ulrik aktion mht. invitation. Ole giver Ulrik besked og Ole deltager fra bestyrelsen.

Kommunikation:
Peter og Webmaster: Facebook og link fra hjemmeside er ikke umiddelbart muligt. Ole tager det med
hovedbestyrelsen og vender tilbage.

Mikkel har lavet flyer udkast der blev omdelt og forklaret. Mikkel retter jf. bemærkning og rundsender til
bestyrelsen. Der bør laves flyer til alle hold.

¼-sides annonce i Hillerød Posten: Hvad koster det fx for 10 gange (inkl. rød farve)? Mikkel kontakter
Michael Frydensberg og vender tilbage til Bestyrelsen med info.

Foreningsudviklingsmøder: Peter info. Ole bør rykke Per for invitation i god tid inden møderne.

U12/13 hold: Peter er blevet spurgt om et hold af Thomas Tofte. Peter tager aktion ift. Holdsports liste.

Seniortræning:
Ulrik og Anders er pt. vikartræner. Anders følger op ift. Jan Ib.

Opstartsudfordring – Anders ringer rundt. Der arbejdes også på maddage ifm træning (Søren og Claus)

Træningskamp planlægges til den 10. marts. Husk dommer. Anders tager aktion. Tjek lige med Henrik Belli
og Morten mht. hvordan.

Blå mappe:
På næste møde skal den gennemgås og opdateres. Alle bedes således forberede sig. Ole har dokumentet
elektronisk. Han har også dommerliste.

Trænerjakke og spillertøj:
Send en anmodning til Ole så tager han aktion. U9 sæt ønskes iflg. Mikkel. Veteranerne ønsker også et sæt,
specielt nye strømper.

Dommerliste

Ole sender dommerliste til Peter. Peter aktion mht. grundliste. Ole har i øvrigt en kollega der også er
fodbolddommer. Det vil være oplagt med en tur rundt med ham.

Andet:
Baneplejedag: Er i gang.
Sponsorskilte: Anders måler op pt..
Børneattester: Skal indhentes men vi ved ikke hvordan.

Næste møder
22. marts 2018 kl. 19.00 i klubhuset.
1. maj 2018 kl. 19.00 i klubhuset.

