Referat af fodboldbestyrelsesmøde 24-10-2016
Deltagere:

Morten Meldgaard, Kasper Pedersen, Ulrik Krog-Henriksen, Ole Jensen, Anders
Jensen (sup.) Susanne Goethe (ref.)

Afbud:

Ingen

1. Godkendelse af referater
2. Nyt fra/til hovedbestyrelsen
Der er lavet en masse forbedringer omkring klubhuset
3. Ungdoms afdelingen
- Afslutning 29/10
Morten bestiller maden og Kasper melder antal tilmeldte til Morten
Morten har styr på pokaler
Ulrik har styr på præmier
Morten tar fat i Venus om baner bliver kridtet til five-a-side
Ole undersøger muligheden for hoppeborg i hallen
Forældre fanges på dagen til at hjælpe med bordopsætning i hallen
26. november kommer vores konsulent Richard og er med til træning i hallen kl. 9-12

Godtgørelse for træning, kørsel, osv.
U6 – en træner
U7 – en træner
U8 – en træner
U9 – en træner
U10 – en træner
U11 – en trænere (halv sæson)
U11 – en træner (halv sæson)
U12 – en træner
U13 – en træner
U14 – en træner
U14 – en træner

Forældremøde U6/U7
Vores konsulent Richard har været med til forældremøde for U6/U7 og her blev der snakket
om, at forældre godt kunne ’hoppe’ med i træningen.... og der så evt skulle afvikles et
begynder trænerkursus for forældre sammen med Richard.

Forældremøde U8/U9
U8/U9 havde forældremøde pga. der kommer til at mangle træner til holdet, og her var der to
forældre som meldte sig til denne opgave.

Babyfodbold
Babyfodbold startes op den 20. november i loppehallen – en folder om babyfodbold vil blive
delt ud i børnehaverne i nærområdet.
Og der er meldt ud til U13 og U14 om nogen af drengene har lyst til at hjælpe med træningen.
På lørdag til fodboldafslutningen vil Ole og Ulrik samle de drenge der har interesse og snakke
med dem om træningen... de vil så få tilbudt at komme på et træner kursus, få et sæt
trænertøj...Susanne kikker efter logo med baby/barn (2-4) som spiller fodbold, til træningssæt.

Futsal
Futsal stævne i hallen i samarbejde med DGI - mellem jul og nytår, 4 dage.

4. Senior afd.
- Trænersituation
Lars kontrakt slutter nu – vil blive afholdt møde med Lars om kontrakt skal forlænges.
Snakket om mulighederne for ny træner, hvis Lars ikke skal fortsætte.
5. Økonomi
- Venneansøgning
Deadline er torsdag den 27. oktober - Venneansøgning er kikket igennem og nu ajour

-

Bogføringsstatus

Der bliver bogført indenfor de næste par uger

-

Kontingenter

Vi mangler stadig at få indbetalt 8500 kr. for efteråret
U6/U7 er ikke blevet opkrævet for kontigent, vil ske nu
Kasper sender liste over spillere til Ulrik, og vil blive tjekket om alle er på listen og om
nogen ikke spiller i St. Lyngby længere...
Vinterkontigent skal opkræves for perioden 1.11.2016 -1.3.2017

6. Diverse
- Hjemmeside, vi skal ha’ tjek på de sidste ændringer
Træningstider og kontaktoplysninger på nye trænere skal opdateres
-

Foredrag med Morten Bruun 1/11
Der vil blive sendt rykker ud om tilmeldinger til foredrag, som er gratis, og på lørdag til
five-a-side vil der kommer opslag op i hallen

7. Næste møder
Tirsdag den 22. november 2016 kl. 19.15
Torsdag den 5. januar 2017 kl. 19.15

