St. Lyngby IF fodboldafdeling
Bestyrelsesmøde onsdag d. 14.6-2021 kl 19.00

Referat

Til stede: Jens Dalsgaard, Aske
Iversen, Anders M Jensen,
Jeanette Frandsen, Kamilla G
Bærtelsen.
Afbud: Paw AM Møller, Mikkel
Peter Dam.
Fraværende uden afbud: Anders
W Andersen.

1.

2.

3.

4.

Godkendelse af referat

Økonomi:
budget

Orientering:

Corona:
Corona status,

Status,

HB,

Hvad er

Godkendt og underskrevet

Sponsorpenge kommer ind.
Ulrik spørger om der er penge til
afslutning for holdet. Bestyrelsen
beklager men der er ikke midler
til det i år. Der kommer en fælles
børne/ungdomsafslutning i
oktober som er financieret af
klubben. Alt udover er
egenbetaling.
HB møde d. 15.6. Alle er inviteret
fra bestyrelserne.
Anders foreslår at HB inviterer
næste gang i stedet for så vi har
mulighed for at deltage.
Ingen mundbind
Jens har ikke fået retningslinjer
fra Hillerød i lang tid.
Der skal opdateres på DBU.

5.

Haltider: Der skal
søges om haltider til den
kommende vintersæson

6.

Børne- ungdomsafd.:
Status, Træner til U10,
Holddeling- og
struktur/opbygning,

7.

Seniorafdeling:
Status

8.

Trænere:
Trænermøde – hvornår og
hvad skal dagsordenen
være

9.

Sponsorudvalg: Nyt
om tøj og sponsorer

Der er lige kommet haltider. Jens
undersøger med Peter hvilke
tider der er mulige at få.
Trænerne skal spørges om hvilke
tider de ønsker i forhold til hvad
vi kan tildeles. Vi samler dem
som sidste år.
Aktion Jens og Kamilla
Der skal finde en træner til U10 –
kan der måske være en ung
senior der kunne tænke sig at
hjælpe med at træne holdet.
Vi skal snakke med Louis om
hvad han ønsker.
De sociale medier kan evt. også
bruges til at søge en træner.
Hvad gør vi med børneholdene.
De er meget sårbare i tilfælde af
en træner eller børn holder op.
Der kommer en masse ideer på
bordet og trænerne skal samles
og tages med på råd.
Aske: Der er ikke så meget nyt.
Serie 6 ligger godt
Anders MJ: Stikker hovedet
sammen med Jesper og Anders.
Senior 4 har snakket om at rykke
kamptiden på hjemmebane. Det
tager seniorerne en snak om.
Der indkaldes til trænermøde
tirsdag d. 29.6 kl 18.00.
Dagsorden:
Haltider (sendes ud på forhånd)
Hvad gør vi med børneholdene
Tilmelding til turneringer mv
Kontingentfrit år: Skal vi
fortsætte.
Ja – vi sætter opslag op igen på
sociale medier opslag mm.
Der er kommet tøj til seniorerne.
Alle str L mangler. Det kommer forhåbentligt i morgen.
Der skal tages billede i det blå
træningstøj- alle mand.
Sponsorerne indkaldes til
billedet.
Billede i Kamptøjet venter til
efter sommerferien.

Kontrakterne fra sponsorerne
skal ind/retur så vi ved hvilke
aftaler der er lavet. Paw og
Anders MJ tager aktion på det.

10.

Aktiviteter:
Fodboldskole til sommer?

11. Evt.:

Ansøgning om
midler gennem DGI og DIF
Materiel:
Næste møde

Vaskeri: Vi skal have det op at
køre.
Vi vil gerne arbejde på at
arrangere fodboldskole i St.
Lyngby IF.
Vi tager det op på trænermøde
om hvordan sådan et
arrangement kan løftes.
Vi skal lægge hovederne i blød
hvad vi kan søge til. Evt. søge
midler til at vise hvad fodbolden
kan…midler til aktiviteter, stor
afslutning mm.
Vi skal have gjort status og finde
ud af om vi mangler noget
materiel.
Lagrerne skal gennemgåes og
ryddes op.
Næste møde:

Jens Dalsgaard

Jeanette E Frandsen

Anders M Jensen

Kamilla G Bærtelsen

Aske Iversen

Mikkel Peter Dam

Paw AM Møller

Anders W Andersen

