St. Lyngby IF fodboldafdeling
Bestyrelsesmøde onsdag d. 18.8-2021 kl 19.00
Referat
Til stede: Jens Dalsgaard,
Anders M Jensen, Paw AM
Møller, AskeIversen, Jeanette
E Frandsen, Kamilla G
Bærtelsen, Mikkel Peter Dam
Afbud: Anders W Andersen
Fravær uden afbud:
1.
Godkendelse af referat

2.

Økonomi:
budget

Status,

3.

Orientering:
HB,
Præsentationsrunde af
bestyrelsen.

Godkendt

Jeanette kassér, skal have
adgang for at få et fuldt
overblik
Louis har skaffet sponsorer for
børneholdene og seniorer har
også skaffet en god sjat
HB: Jens orienterer om hvad
der er snakket om på sidste
Hovedbestyrelsesmøde.
Præsentationsrunde: Vi
præsenterer enkeltvis os selv
og hvilke funktioner vi
udfører.
Vi henviser til DBUs
retningslinjer.

4.

Corona:
Corona status,

Hvad er

5.

Børne- ungdomsafd.:
Status

U12 er taberdømt pga.
manglende dispensation. Det
bliver der straks rettet op på
U10 Får deres
træningsdragter.
U7-8 og U9-10 har etableret
et samarbejde på tværs når
der er få børn på holdene.
Hvordan får vi motiveret
ungerne til at holde ved?

6.

Seniorafdeling:
Status

7.

Materialer:
Indkøb U16 mfl.

Aske: Kunne ikke stille hold til
sidste kamp.
Der er kommet yderligere 4
spilere fra Skævinge.
De er mellem 18-25 til hver
træning
De er blevet fuldt udstyret
med tøj.
Seniorer vasker selv – tjek
gerne i vaskemaskinen så der
ikke kommer til at ligge vådt
tør -put det i
tørrertumbleren
Der er bestilt overtrækstrøjer
og toppe/kegler til seniorerne
U16: De vil gerne have
overtrækstrøjer. Der bliver
indkøbt 15 stk

8.

Trænere:

9.

Aktiviteter:
Status
på igangværende
projekter – tag på tribune
– tøj

Tag på tribunen: Det skal helst
laves inden loppemarkedet.
Der skal købes de sidste ting.
Aske hører nogle fra holdet
om de kan tage affære på
projektet.
Tøj: Alle har fået tøj og der er
ikke noget i restordre
Jesper mangler dog bukser.
Det skal vi have fikset.

10.

Evt.:
Næste møde
Sports og hæderspriser

De sidste børnedragter
kommer i morgen. Seniorerne
er fuldt udstyret.
Huerne skal bestilles – Anders
undersøger
Sports og hæderspriser:
Sportspris skal være et hold
der har udmærket sig
Hæderspriser er til person.
Fodbolden peger på en
kandidat.
Næste møde: Onsdag d. 15.921 kl 18.30
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