Mødereferat St. Lyngby IF fodboldbestyrelse
Onsdag d. 31. oktober kl. 19.00 i klubhuset
Deltagere: Ole Jensen og Anders Jensen (sup), Camilla Andersen, Peter Spanggaard og Karsten Frederiksen
(sup/ref).

Afbud:. Morten Meldgaard (sup), Mikkel Peter Dam

Sidste referat (fra juni mødet) er underskrevet af alle undtagen Morten og Mikkel.
Referat fra 1. maj er nu med alle de deltagenes underskrifter.
Karsten sender de nye versioner til web master.

Pkt. A Orientering fra HB mv. bilag fremsendes
Ingen bemærkning til rundsendt matr. Gode ideer.
Bl.a. cafe forslag.
Ny formand i hovedbestyrelsen.
Fodbold: Trænermøde + børneattester opf. Peter.
Ole har været udfordret med tid til de seneste måneder men er på igen.
Mødet med Vennerne er onsdag d. 14. november kl. 18.30 !!
Husk stadig at melde tilbage til Ole om I kommer el. ej senest på onsdag d. 7/11.

Pkt. B Venneansøgning
Rundsendt. Ole orienterede. Ingen kommentar fra bestyrelsen. Oppustelig bane vil bare samle
støv. Der arbejdes videre med fastbane (indhegnet spillebane).

Pkt. C Økonomi, herunder udbetaling til træner
Camilla gennemgik budget mm. Ole er i kontakt med målleverandør. Det ser fin ud.
Spillerskur: Mht. Plexiglas vil Anders følge op på Jens fra Vennerne.

Træner godtgørelse er blevet afklaret og Camilla tager aktion.

Pkt D Senior, status-medlemmer-trivsel
Veteran: Mangler spiller. Peter følger op på ift. venteran hold så vi kommer til at spille med nogen
på vores niveau.
Senior: Før sommerferie fin. 15 stk. til træning i snit. Boddy makkerskab fungere. Resultat er over
20 deltager pr. træning. Men kræver at man ringer. Morten og Anders har planer.
Der bør nedsætter et udvalg: Model for ekstra spiller på holdene. Seminar afholdes.

Pkt. E Ungdom, status-medlemmer-trivsel
Forældre møde for de forskellige hold.
Kristian/Mikkel hold: Hvad gør man (aktiviteter /relationer)? Peter kigger på det i nær fremtid.

Pkt. F Kommende aktiviteter
Afslutning den 10. nov.
6. april 2019 forårsfest.

Pkt. G Hjemmeside
Peter har opdateret mht. træner mm. Anders sender info til Peter.

Pkt. H Evt.
Trænertøj: 4 par bestilles. Peter undersøger ift. træningsbukser.

Pkt. I Nyt møde
Info aften med Venner foreningen onsdag den 14.11.2018 kl. 18.30 i Klubhuset.
27.11.18 kl.19 samme sted.

Underskrifter:
Ole Jensen

Camilla Andersen,

Peter Spanggaard

Anders Jensen (sup)

Karsten Frederiksen (sup/ref).

