St. Lyngby IF hovedbestyrelse
Mødereferat
Dato: 21-10-20
Deltagere: Peter Spanggaard, Jens Dalsgaard, Christina Krath. Ole Meldgaard Jensen (ref.)
Afbud: Camilla Hay, Marina Rasch, Jesper Sørensen, Tine Langendorff, Paw Hay

1: Referater

Der forelå ingen referater til godkendelse. Der arbejdes efter flg.
deadlines: 25-10: referater udsendes til godkendelse. 28-10: sidste
frist for kommentarer. 1-11: referater fremsendes til webmaster

2: Projekter

Multibane: Fuldmagt til byggeansøgning modtaget. Udkast til
brugeraftale modtaget. Denne gennemses og kommenteres. Peter
kontakter kommune vedr. tidsplan/rækkefølge/fundraising. Peter
kontakter leverandør.
Skovareal: Der er aftalt møde med kommunen 16-11.
Arresøhus: Der er aftalt nyt møde når der er en afgørelse vedr.
fibernet. Der blev på dagens møde drøftet forskellige scenarier
omkring Arresøhus/E-sport/fitness. Vi har en plan.
Cafebygning: Næste step er mødet med kommunen 16-11.

3: Økonomi

Der er (lidt for) roligt i økonomiafd. Christina afhenter de sidste
dokumenter + arkiveret materiale hos den tidligere kasserer.
Der var en drøftelse omkring nem-id og adgang til E-boks.
Peter/Christina aftaler møde med afdelingernes økonomiansvarlige.
Afholdes inden jul.
Peter afdækker med hjælp fra DGI/DIF mulighederne for
kompensationsordninger.

4: Venneansøgninger

Fodboldafd. fremlagde deres ansøgning, godkendt herfra.
Håndbold/badminton/skydning afstår fra at ansøge Venner.
Gymnastikafd. fremlagde ikke ansøgning.
Der arbejdes efter flg. tidsplan:
25-10: ABSOLUT sidste chance for at fremsende ansøgning til Peter.

1-11: De indkomne, og godkendte, ansøgninger fremsendes til
Venner.
4-11: Ansøgninger behandles af Venners bestyrelse.
11-11: Der afholdes møde med Venner, alle fra HB er inviteret.
Husk at meddele Venner hvilke udgifter man forventer dækket i
resten af året. (Alle)
5: Afdelinger

Fodbold: Medlemsfremgang, en del arbejde i forbindelse med corona,
sponsorudvalg nedsat.

6: Budgetter

Afdelingers budgetforslag skal medbringes til næste HB møde. Her
skal det også fremgå om der ønskes tilskud fra hovedkassen.

7: Generalforsamlinger

Afdelinger skal på næste HB møde fremkomme med ønsker til
tidspunkt for afholdelse af generalforsamlinger. Ligeledes bedes
afdelinger på næste HB møde redegøre for status i forhold til
bestyrelsesposter.

8: Evt.

Aktiv fest 31-10 aflyses pga. corona-situationen.
Sportspris/hæderspris: Indstillinger medbringes til næste HB møde.
Her vil vi også beslutte en alternativ plan for uddeling.
Vaskesøjle: Skabe opsættes 25-10, herefter monteres hvidevare (husk
at mærke/tyverisikre disse)
Tribune: arbejdet er gået lidt i stå pga. mandskabsmangel. HB
opfordrer til at få det færdiggjort.
Skilte: ankommer i løbet af ugen, opsættes i weekenden.
Information: Christina spørger et emne vedr. web. Muligheder for
opsætning af master til infobannere undersøges (Ole)
Alarm: Efter lidt begyndervanskeligheder burde systemet virke.
Ønsker om udlevering af nøglebrik SKAL gå gennem afdelingsformand.
Ibrugtagningsskemaer: Fodbold OK. Hvad med håndbold ? Hvis
skemaer ikke er indsendt kan kommunen i princippet give
træningstiden videre til andre ansøgere.
Hillerød kommune online foreningsmøde 3-11, tilmeldingsfrist 25-10.
Førstehjælpskursus 9-11 kl. 17.30-22.00.
Næste HB møde er 25-11 kl. 19.00 i klubhuset.

