Mødereferat St. Lyngby IF fodboldbestyrelse (endelig)
Deltager: Ole Jensen, Mikkel Peter Dam, Anders Jensen (sup), Camilla Andersen, Jens Dalsgaard, og Karsten
Frederiksen (sup/ref). Nyt medlem Kamilla Bærtelsen.

Besøg: Peter Spanggaard
Afbud: Morten Meldgaard (sup)

Tid og sted: Torsdag d. 9-5-19 kl. 19.15 i klubhuset.

1:

Godkendelse af seneste referat

Er godkendt pr. mail og er på nettet. Underskrifter fra de fleste er nu også på dokumentet. Karsten
arkivere.
2:

Økonomi. Budgetopfølgning, medlemslister

Camilla omdelt kontoplan, budget mm. til orientering. Det ser fint ud. Mangler kun 6 ifm
kontingent. Medlemslisten er opdateret.

3:

Hjemmeside

Jens stillede spørgsmål. Brainstorm ifm indhold. Holdlister, Billeder af træner, osv.. Den er tænkt
som et Opslagsværk. Jens tager aktion ultimo maj og sender udkast rundt inden opdatering.

4:

Børneafd. Status, multibane, spillersæt

Ole: Børnetøjs sæt proces. Hvad syntes vi?Efter en drøftelse har vi besluttet at det bliver gratis.
Evt. frisk layout ifm. udlevering. Mikkel og Ole taler sammen om det.
Ole mangler nogle lister fra Mikkel. Mikkel og Ole taler sammen efterfølgende.
Status for Afslutning: Hvornår? – Helst en tirsdag. Det bliver tirsdag den 25. juni. Camilla hyre
pølsedame.

Multibane: Anders har møde i morgen kl.10.15 med en udbyder. Banen bør ikke ligge bagved.
Husk i øvrigt forskellige krav (fx brandkrav). Tilbud ønskes med billig, medio og dyr som vi tager
stilling til.

Kamilla: Ledig plads og vi vil gerne ha’ en fra børneafdelingen. Også gerne en mor. Ønsker én med
Info fra side linjen. Hun siger ja til at blive inviteret næste gang og sønnen er med. Mail:
Kamillab@hotmail.com .

5:

Seniorafd. Status

Alt forløber planmæssigt på Veteranholdet. Sokkerne sidder godt.

Senior: Går fint hverdagsmæssigt. 18 til træning – lidt op og ned. Mangler kursus i elektronisk
holdkort.

6:

Opdatering fra hovedbestyrelse (HB)

Peters plan som ny formand for HB er, at komme mere rundt i afdelingerne.
Venne møde er gennemført. Ansøgninger til Vennerne skal følge 1. november deadline. Kunne
være et løst punkt på dagsorden. Afdelingerne sender oplæg til HB der godkender. Venne møde er
første onsdag i november.
Møde mellem Peter, Per og Egon er gennemført og rollefordeling fastlagt.
Er bl.a. i gang med, Nøgletjekrunde, Net forbindelse, Prioriteringsøvelse (fx Multibane).
Klub arrangementer bør fremmes. Aktuelt er der Sankt Hans, Fastelavn osv.
Status er, at vi har 5 afdelinger, hvor de 4 går godt.
Pengene skal ud og arbejde iflg. formanden.
Bankovenner er op i årene og der mangler opmærksomhed fra de aktive. Det vil HB følge op på.
Mangler nogen der favner bredt.
Formanden finde den stramme balance.
Kontakt Ole eller formanden med ideer. Mikkels ide er følgende: Stor skilt ved indkørslen.

7:

Evt. Skilteplan, evt. sommeraktivitet m.v.

Fodbold bestyrelsen sagde OK på Mikkels oplæg – Mikkel tager aktion ift. forslag fra en
skiltemand. Ole orientere Hovedbestyrelsen.

Kristian vil gerne meldes til sommerland Sjælland stævne (U8) men hvordan? Frist den 15.maj.

Sankt Hans/fest: Intet nyt.

Nyt møde: torsdag den 13.juni 2019 kl.19.15. Karsten sender dagordens udkast ca. 1 uge inden.

Underskrifter:
Ole Jensen,

Camilla Andersen,

Jens Dalsgaard,

Mikkel Peter Dam

Kamilla Bærtelsen

Anders Jensen (sup),

Karsten Frederiksen (sup/ref).

