
St. Lyngby IF fodboldafdeling 

Bestyrelsesmøde onsdag d. 3.3-2021 kl 18.30 

 

Referat 

 

Til stede : Anders M Jensen, 

Jens Dalsgaard, Paw AM 

Møller, Camilla Haahr 

Andersen, Mikkel Dam, 

Kamilla Bærtelsen 

Fraværende: Aske Iversen, 

Anders W Andersen 

  

 

1.       Godkendelse af referat 

 

 Godkendt 

 

2.       Økonomi: 

 

Status, - budget, -

gennemgang af 

regnskab, -kontingent : 

skal vi sætte det ned i 

foråret? 

 

Vi gennemgår regnskabet sammen. 

Vi går ud med et lille underskud. 

Mindre kontingent, Halvering af 

banetilskud fra kommunen, mindre 

sponsorater er bl.a. medvirkende til 

underskuddet. 

 

Regnskabet er godkendt i HB 

 

Fodboldbestyrelsen er enige om at 

der fortsat skal betales fuldt 

kontingent i forboldafdelingen. Vi 

har kunne spille stort set hele året 

og derfor har fodbold været 

minimalt påvirket af Corona. 

Kontingent 2021: 

Senior: 650krx2 

U11-U15: 450krx2 

Børn: 350kr x2 

Veteran: 550kr x2 

 

3.     Orientering:         HB Jens: 



 Vi har fået ’go’ på at købe 

11-mands målene. Mikkel 

har indkøbt målene. Vi 

afventer levering. 

 Vaskesøjlen er færdig og klar 

til brug. 

 Multibanen skal man i gang 

med at søge fonde der vil 

være med til at sponsere 

banen. Der har været snak 

om hvor meget klubben selv 

skal betale til den. De har 

endnu ikke besluttet sig for 

hvilken multibane det skal 

være.  

-Kan vi komme med på råd i 

valg af multibane?  

Jens tager spørgsmålet med 

til HB. 

 

 Der bliver lavet 

vedtægtsændringer så 

Generalforsamlingen 

fremover kan blive afholdt 

virtuelt hvis nødvendigt. 

 

Alle generalforsamlinger er endnu en 

gang flyttet. 

Fodbold generalforsamlingen bliver 

15.4-21 

Alle opfordres til at møde op i de 

enkelte afdelingers 

Generalforsamlinger 

4.        Corona:          

 

Hvad er Corona status? Vi har endelig måtte åbne igen max 

25 pers inkl træner. DBU er stadig i 

tvivl om at forårsturneringen kan 

afvikles eller om der måske skal 

laves nogle alternative turneringer. 

Vi afventer hvad der sker. 

5.       Børne- 

ungdomsafd.:         

Status Børnene er tilbage på banen. 

U12 har savnet fodbold og kommet 

talstærkt tilbage til træningen. 



 Anders: Skal vi prøve at finde nogle 

hjælpetrænere til børneholdene, 

måske nogle af de unge 

seniorspillere? 

6.      Seniorafdeling:        Status. -  

Sponsorudvalg: Hvordan 

får vi hjulpet dem i gang 

på en positiv måde- 

Kræver det hjælp fra 

mere erfarne? 

 

Seniorerne er også tilbage til 

træningen. Der var fuldt hus (25 

pers) 

 

Sponsorudvalg: De er gået i gang 

med møder omkring sponsorer. Jens 

har bedt om at få at vide hvad der 

rør sig og det skal godkendes 

gennem fodboldbestyrelsen. 

Jens sætter et møde op med Jens, 

Anders, Paw og de 3 

hovedsponsorer. 

 

Vi skal finde ud af hvordan den 

vaskeordning skal køre. Hvad skal 

indkøbes, hvem skal gøre det, hvem 

skal bruge faciliteterne? 

7.       Trænere:         

 

Indkaldelse/Trænermøde 

hvordan og hvornår? 
Der skal afholdes trænermøde. Vi 

venter med indkaldelse til vi ved lidt 

mere fra DBU. 

Vi forventningsafstemmer så både 

bestyrelsen og trænerne kommer til 

orde. Vi skal have lavet en 

dagsorden og klarlagt forventninger. 

Jens og Kamilla tager affære og 

resten af bestyrelsen byder ind med 

ønsker til punkter. 

8.       Aktiviteter:    

 

 Der er ikke planer i støbeskeen 

endnu. Vi afventer Corona og 

Statsministeren. 

9. Materiel :       

 

Indkøb af 11-mands 

letvægtsmål 
Mikkel har bestilt og indkøbt 

letvægts 11-mandsmål, med hele 

pakken. 

  

10.       Evt.:         

 
Hjemmeside 

Næste møde 
Anders: Hjemmesiden skal 

opdateres. Anders og Kamilla rykker 

på opgaven. 

 



Generalforsamling: 

15.4-21 kl 19 
Vi mødes 1 time før. 

Vi finder ud af hvad vi skal have at 

spise. 

Jens og Kamilla ser på hvad der skal 

med på dagsordenen. 

 

 

   

 

 

Jens Dalsgaard                                                                                                    Camilla Haahr Andersen 

 

 

 

Mikkel Peter Dam                                                                                              Kamilla G Bærtelsen 

 

 

 

Anders M Jensen 

 

 

 

Paw AM Møller 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


