Referat fra d. 15-05-2012
Tilstede: Anette Spencer, Henrik Petersen, Daniel Kristiansen, Andreas Kristiansen

1. Referatet blev godkendt af alle på nær af Morten Meldgaard
2. Intet nyt.
- Henrik forhører sig til hovedbestyrelsen hvad man kan gøre for at undgå
alt det jord udenfor omklædningen.
- Henrik spørger ligeledes om det er muligt at få ryddet op i boldrummet.

3.
- Conventus er kommet op og køre og Anette viser hvordan det virker.
Kontingenterne begynder så småt af komme ind. Senior spillerne er dog
ikke så aktive. Anette og Andreas tager ned på skolen tirsdag og torsdag i
næste uge for at hjælper spillerne med at betale kontingent igennem
conventus.
- Der står d.d. kr. 19.000 på kontoen. Derudover er de forløbne kontingenter
ikke overført, vennerne overfører kr. 14.000 i tilskud. Der ligger dog en
regning på kr. 34.152 for træningstøj til seniorerne og U-16 drengene.
- Trappe manden har ikke betalt sit sponsorat til 1. holdets kamptøj.
- St. Lyngby kran og container har ikke betalt sit sponsorat til
træningsdragterne.
- Det er kun St.Lyngby Auto og Sejer Meldgaard A/S som har forlænget
deres kontrakt omkring deres skilte.
- Der bliver egen betaling for U-9 drengene når de skal til pinse cup og det
dækker omkostningerne til bussen.
- Det er stadig de samme 5 som skylder kontingent for tidligere år
4.
- U-7 og U-8 drenge skal til Danske Bank cup i Melby d. 24 juni.

- Der er kommet et U-13 7-mands hold fra Skævinge som trænes af: Marcus
Hansen, Patrick Grabow, Aske Iversen, Frederik Petersen. Henrik Petersen
er kontaktperson. De træner mandag og onsdag fra 17.00-18.30.
- Tirsdag d. 29 maj bliver der fotografering af alle ungdomsholdene fra 17.00
– 20.00. Der bliver mulighed for hver enkelt spiller at købe et holdfoto.
5.
- Spillertøjet til 1. og 2. holdet er kommet, samt træningsdragterne. Daniel
finder de to ekstra trøjer som trappe manden skal have.
- Der er kommet nye net i kamp banen.
- Veteranerne skal have nyt tøj inden for en overskuelig fremtid, Henrik
arbejder på det.
- Der er kommet klager over øl dåser og cigaret skodder uden foran
omklædningsrummene.
6.
- Anette og Henrik sørger for at de nye ”klubtrøjer” bliver sat i omløb via
hjemmesiden.
- Henrik minder igen Per om vores mål ansøgning.
- Vi er blevet enige om at kampbanen kun bruges til kampe og ikke træning.
- Daniel snakker mere konkret med Jonas om Skotlands tur til Foråret.
- Pinsedag (søndag d. 27 maj) sørger Andreas og Daniel for at tribunen bliver
istandsat og malet.
- Daniel er blevet spurgte om det kunne være muligt at lave et ”lukket” 7mands hold. Vi blev enige om at det umiddelbart ikke var nået problem. Vi
vil dog gerne have en liste på omkring 14 spillere før vi går videre med det.
7. Onsdag d. 20-06-2012 kl. 17:00 hos Henrik

