St. Lyngby IF fodboldafdeling
Bestyrelsesmøde online torsdag d. 14.01-2021 kl 18.30
Referat

Til stede: Jens Dalsgaard, Anders M Jensen, Camilla Haahr Andersen, Mikkel Peter Dam, ,
Paw AM Møller, Kamilla Bærtelsen, Anders W Andersen

Fraværende: Aske Iversen
1.
Godkendelse af referat

Godkendt pr mail.

2.

Regnskaber sendt til hovedkasseren
Fodboldafdelingen har orden i regnskaberne og har
afleveret de skulle til HB.

Økonomi:

Status, budget, ny kassér

Ny kasser: Jeanette har sagt ja til at overtage
posten som sekretær efter Camilla

3.

HB generalforsamlingen er flyttet pga Corona. Man
har af dgi fået lov til at få dispensation og rykke
generalforsamlingen til Marts. Ultimo marts

Orientering:
HB,Generalforsamling HB

Fodboldbestyrelsen Generalforsamling 11.3-21 kl
19
Der kommer Fibernet til Ll. Lyngby/ Arresøhus/
skolen
Man har fået lov til at begynde at etablere ”Liv og
glade dage” bag skolen.
1.,3-2021

4.

Kommende generalforsamling:
Medlemmer på valg; Jens ,
Camilla (kassér) og
Kamilla

Dato,

Formanden i fodboldafdelingen er konstitueret
derfor må kasser og formand gerne være på valg
sammen.
Jens villig til genvalg
Kamilla villig til genvalg

Anders MJ, Paw, Aske er villig til genvalg.

Suppleanter på valg: ?
En opfordring for formanden om at deltage i de
andres generalforsamling ikke mindst Vennernes
og HB.
Jens melder datoer ud på de forskellige
generalforsamlinger når han er klogere på det.

5.

6.

7.

Sponsorudvalg:

Status

Trænermøde:
Hvordan er
procedurerne gennem året:
Holdtilmelding, holdkort, andre aktiviteter

Tøjsituationen:

Hvad gør vi?

Der er absolut stille fra dem som skulle samle
sponsorer.
Paw og Anders prøver at få gang i dem så de kan
finde nogle sponsorer.
A og P forsøger at få 3 sponsorer til møde og få en
aftale i stand.

Vi kunne godt tænke os at få engageret trænerne
mere i dagligdagen.
At få forventningsafstemt tingene så vi ved hvem
der gør hvad.
Vi vil gerne have 2 møder årligt.
Formanden indkalder trænerne til møde og det
forventes at bestyrelsen deltager.
Ulriks hold : Der har vi en forpligtelse over for
Skævinge så de skal have et sæt tøj
Mikkel: Holdet har fundet en sponsor til
tøj….SÅDAN!
Børneholdene: Vi er nødt til at få kamptøj så
Louis´og Ole Okkes hold skal prioriteres

Paw forsøger at finde ud af hvordan vi kan være
med på at få støttekroner fra OK-tankning

8.

Indkøb:
pokaler osv.

Status på medaljer,

En fra HB har nævnt at årets Kredsvindere ikke har
fået medaljer/pokaler
Drengene fortæller at medaljerne er der men at de
venter til alle spillere er samlet så de får dem
samlet og kan fejre det.
Pokaler/medaljer er indkøbt og står hos Anders

Tøj: KM og Benja er ude af billedet. Kjeldsen virker
som om at der er styr på det så (Mikkel) synes at vi
går med Kjeldsen

Vi har sporet os ind på noget kamptøj vi gerne vil
have. I næste måned kommer der nye modeller så
vi ser der hvad der er af gode ting.
Vi har vendt pris og kvalitet og hvor lang tid det
skal kunne bruges hvis det skal kunne ”gå i arv” fra
hold til hold.
9. Evt.:

Næste møde

Næste møde 17.2-21 kl 18.30
Vi skal have pakket målene sammen på
udendørsbanerne.
Vi lader de små stå ved HFOen så de små kan spille
på dem i HFO tiden. Anders W og Mikkel er på
opgaven.

