
 

St. Lyngby IF 

Generalforsamling i fodboldafdelingen 

Afholdes på Arresøhus 

TORSDAG D. 27.5-21 KL 20.00 

-Husk mundbind og coronapas- 

 

REFERAT 

 

 Beretning Spørgsmål/dialog 

Til stede: Jens Dalsgaard 

(formand), Camilla Haahr 

Andersen (kasser), Mikkel 

Peter Dam, Anders W 

Andersen, Anders M Jensen, 

Kamilla G Bærtelsen, Paw AM 

Møller, Aske Iversen 

Afbud: Ingen 

 

  

1. Valg af dirigent 

 

Elith Andersen er valgt til 

dirigent og styrer slagets gang. 

Godkender indkaldelsen til 

Generalforsamlingen. 

Elith gennemgår dagsordenen 

 

 

2. Formandens beretning 

 

Se bilag ”Formandens 

beretning” 

Tak for det store fremmøde 

Tak til Vennerne 

Tak til sponsorerne der ikke 

kan undværes 

Tak til HB for støtte og hjælp 

Tak til holdledere og trænere 

for en flot indsats. 

Tak Camilla for dit store 

arbejde i bestyrelsen.  

 



 

Årets gang…2020 

 

Fremtid: Vi vil styrke og 

bevare vores samarb,  

Også med hovedbestyrelsen 

 

 

Ingen kommentarer til 

formandens beretning 

3. Fremlæggelse af det 

reviderede regnskab 

 

Camilla H Andersen (Kasser) 

gennemgår regnskabet 

Vi har brugt rundt regnet 

42000 for meget. Manglende 

kontingenter og øget udgifter 

på materiel - corona 

SE BILAG 

Jesper Sørensen (træner) 

spørger til øget udgifter til 

kommunen (kridtpenge) 

Der kan ikke gives noget klart 

svar men det undersøges 

nærmere. 

 

 

4. Budget 

 

Jens 

Budgettet er fastlagt efter at 

der ikke er så mange 

indtægter. Vi har fået et rigtigt 

fint tilskud fra vennerne men 

det er reduceret i år på grund 

af Corona og at Vennerne ikke 

selv har haft de indtægter de 

plejer at have. Vi er glade for 

deres fortsatte støtte. 

Vi er i år meget afhængige af 

sponsorerne. Tøjsiden er fuldt 

sponsoreret. Alle hold har fået 

kamptøj og ydermere har 

begge seniorhold fået 

træningstøj. Alt dette er 

finansieret vha. sponsorer. 

Vi har holdt et konservativt 

blik på budgettet i år. Vi kører 

stramt og skal igennem dette 

år. Forhåbentligt ser det bedre 

ud næste år hvor vi kan få 

mulighed for lidt større 

armbevægelser. 

 



5. Afdelingens planer 

fremover 

 

Jens- vi vil arbejde for at 

styrke samarbejdet med FCN 

og sidste år fik de yngste hold 

mulighed for at træne og løbe 

ind med superligaspillerne til 

kamp. Dette blev dog aflyst 

men genoptages snarest 

muligt 

 

Vi vil arbejde på at engagere 

flere frivillige. Det er både 

trænere men i særdeleshed 

også forældre og spillere. Vi 

kunne godt tænke os at de 

frivillige er med til at skabe liv 

i klubben gennem 

arrangementer, sportslige 

som sociale. 

Vi planlægger at afholde x-

antal trænermøder i klubben 

om året og håber på at det vil 

skabe en sammenhæng og 

dynamik og tættere 

samarbejde mellem trænerne 

imellem og 

trænerbestyrelsen. 

Ideer til fremtidig samarbejde 

mellem holdene kan f.eks. 

være at seniorerne hjælper 

f.eks.  på de små hold. 

 

Daniel Meilgaard (træner): 

Hvad gør vi for at tiltrække 

flere spillere?  

SoMe, Motiivo,  

Daniel har selv tænkt på at 

smide sedler i postkasserne 

rundt i nærområdet. 

Anders: Os med børn på 

skolen skal også være gode til 

at få spredt tilbuddet på 

skolen og synliggøre 

idrætsforeningen. 

Ulrik: Fodboldskole: 

ProDefending f.eks. som 

Skævinge 

Det kunne være godt at få 

fodboldskole til St. Lyngby så 

vi også viser os frem i den 

forbindelse og at de 

unge/børn ikke skal udenbys 

hver gang. Úlrik har nogle 

kontaktinfo. 

Ulrik foreslår fællestræning 

mellem børne og 

ungdomshold. Så kan børnene 

få nogle forbilleder i de større 

drenge og det ville give en 

masse socialt på tværs af 

holdene og alder. De små får 

mulighed for at få nogle at 

spejle sig i. Det kunne 

afholdes som et 

weekendarrangement. Det 

giver god energi.  

Bestyrelsen må være bindeled 

mellem trænerne og sørge for 

at samle trådene 

 

 

6. Indkomne forslag 

 

Der er ingen indkomne forslag  



7. Fastlæggelse af 

kontingent 

 

 

Bestyrelsen fastholder det 

nuværende niveau på 

kontingent. 

 

Senior 2x650 

Veteran 550x2 

U12-17 500x2 

U6-11 400x2 

 

8. Valg af 

bestyrelsesmedlemmer 

og suppleanter 

 

På valg er: 

 

Jens Dalsgaard                                        

-Villig til genvalg 

 

Kamilla Bærtelsen                                 

- villig til genvalg 

 

Camilla Haahr 

Andersen (kassér)       - 

Ønsker ikke genvalg 

 

 

Suppleanter:  

 

Anders M Jensen                                       

-villig til genvalg 

 

Aske Iversen                                               

-villig til genvalg 

 

Paw AM Møller                                          

-villig til genvalg 

 

Jens: genvalgt 

Kamilla: genvalgt 

 

Camilla: afgår 

Bestyrelsen foreslår Jeanette 

E Frandsen. 

Valgt til kasser 

Jeanette E Frandsen bliver 

enstemmigt valgt ind i 

bestyrelsen. 

 

Suppleanter: 

Anders Jensen – genvalgt 

Aske – genvalgt 

Paw – genvalgt 

 

Bestyrelsen konstituerer sig 

selv ved førstkomne 

møde….efter 

generalforsamlingen 

 

9. Evt 

 

Jens Dalsgaard (formand): Der 

er kommet tømmer til 

sponsorhegn. Så frivillige 

hænder er mere end  

velkomne 

 



 

Jens Venner: Vi er glade for at 

få delt nogle penge ud og 

håber på at det hele igen er 

oppe at køre snart. Vi håber 

på at kunne afholde 

loppemarked. Vi skal have 

tømt koldhallen i år så den 

kan bruges til vinter. Vi får 

brug for frivillige hjælpere 

både lørdag og søndag. Tag 

også fat i forældre og venner. 

Det er sidste weekend i 

september der afholdes 

loppemarked. Tak for 

samarbejdet. 

 

Ole M Jensen (næstformand 

HB) informerer om HB 

generalforsamling 9 juni kl 19 

og giver ordet videre til   Peter 

Spanggaard (formand HB).  

Peter: Mulitibane er en af 

vores projekter. Alle har 

mulighed for at bruge den. 

Vi har planer om Liv og glade 

dage på marken mellem 

fodboldbanerne og Meløse. Vi 

ønsker at lave et rekreativt 

område, tankerne er at få 

plantet nogle træer, lavet 

stier, træningsstationer, 

shelter op. Det bliver på 2 

hektar. 

Peter afsøger muligheden for 

at kommunen kan opkøbe 

mere jord på området. 

- Så har vi snakket om 

klubhusfaciliteter. 

Klubhuset ligger for 

afskåret fra hal og 

banerne. HB ønsker 



også at fitness kommer 

op fra kælderen. Der 

undersøges forskellige 

muligheder. 

- E-sport kunne vi godt 

tænke os at starte op. 

Godt med et tilbud der 

er lidt anderledes. 

Måske kan vi udvide 

brugerfladen. Der 

mangler internet i 

form af noget hurtigt. 

Der bliver i løbet af 

2021 gravet fiber ned 

hvor Arresøhus f.eks 

kan tilmeldes. Man går 

i tanker om hvor sådan 

noget kan laves. Det er 

afhængigt af 

internettet. 

- Sociale events for 

klubbens medlemmer. 

Fodboldkampe osv. 

 

10.  Tak for god ro og orden. 

 

Jens Dalsgaard (Formand): 

Kom til os derude hvis I har 

noget så skal vi se om vi an 

gøre noget ved det. 

 

 

 

 

Mvh Fodboldbestyrelsen.        

 

 

NB: Efter generalforsamlingen mødtes fodboldbestyrelsen og konstituerede sig således: 

Formand: Jens Dalsgaard 



Kasser: Jeanette E Frandsen (Velkommen) 

Medlem: Kamilla Gielsager Bærtelsen 

Medlem: Mikkel Peter Dam 

Medlem: Paw AM Møller 

Suppleanter: 

Anders M Jensen 

Aske Iversen 

Anders W Andersen 

Anders W Andersen og Paw AM Møller har byttet plads så Paw er indtrådt som 

bestyrelsesmedlem da Anders W Andersen synes tiden til arbejdet er for knap. 

 

 

 

 

Jens Dalsgaard                                                                                      Kamilla G Bærtelsen 

 

 

Jeanette E Frandsen                                                                            Camilla Haahr Andersen 

 

 

Mikkel Peter Dam                                                                                Paw AM Møller 

 

 

Anders M Jensen                                                                                 Anders W Andersen 

 

 

Aske Iversen 

 

 



 

 

 


