
St. Lyngby IF fodboldafdeling 

Bestyrelsesmøde onsdag d. 15.09-2020 kl 18.30 

 

Referat 

 

 

Tilstede: Mikkel Peter Dam, Anders M Jensen, 

Jens Dalsgaard, Paw AM Møller, Anders Wiehl 

Andersen, Kamilla Bærtelsen 

Afbud: Jeanette Frandsen, Aske Iversen 

 

  
1.       Godkendelse af referat 

 

Referat er godkendt og underskrevet 

2.       Økonomi:        Status, budget,  

 

Jeanette kan langt om længe komme i gang. 

Der bliver holdt møde snarest hvor Jeanette 

får overdraget biksen. 

3.       Orientering:        HB, Venneansøgning 

skal skrives (Vennemøde d. 10. nov.) 

 

HB: er i gang med at søge fonde til multibane, 

skov mm. 

Aktivfest d. 30. okt. Keinstein og DJ, mad fra 

Skævinge kro. Afholdes på Arresøhus. 

Venneansøgning: Der er lavet et udkast. 

4.        Corona:         Hvad er Corona status, 

 

Udgår da der ingen restriktioner er mere. 

5.       Børne- ungdomsafd.:        Status 

 

Mikkel tager fat i Richard (DBU) og arrangerer 

noget for u6-u10. Mikkel tager og taler med 

Daniel, Ole O og Louis om ideerne. 

 

U16 har fået nye overtræksveste 

 

U12 Der er kommet et par nye spillere til. 

 

 



 

6.       Seniorafdeling:        Status 

 

 

Der er rigtigt mange til træning. Det går 

generelt udmærket i seniorafdelingen. 

 

7.       Trænere:    

 

Anders Andersen er i dialog med 

specifikcenteret med henblik på 

hjælpetræning og dygtiggørelse. 

 

Veteranerne har ingen træner mere han 

stopper. Det er meldt ud til veteranerne. 

8.      Materialeafd.:     Tyveri – Ny lås og 

retningslinjer i forhold til materialerum og 

omklædning 

 

Der skal ryddes op i omklædningsrummet (det 

midterste) 

Der ligger gamle bolde som ikke bruges mere – 

dem markerer vi og donerer til skolen som 

børnene kan bruge i frikvarteret. 

 

9.       Aktiviteter:     

Fodbold-basket – indkommet ønske,  

 

Aktivfest d. 30. okt.– hvem hjælper/kan gå 

til hånde mm. 

 

Loppemarked- hvem hjælper mm 

 

Sæsonafslutning 

 

Anders og Mikkel lægger tag på tribunen i 

weekenden. 

 

Et nyt baskethold starter op. Fodbold har sagt 

ja til at administrere kontingent, medlemmer 

mm. 

Basket bliver dermed underafdeling i 

Fodboldafdelingen 

 

Aktivfest – mikkel lægger tagpap 

 

Loppemarked –  

 

Sæsonafslutning – børne/ungdom 

5 a side.  

Der skal købes medaljer ind til de mindste hold 

op til U10 

U12 og U16 fiduspokal (find ud af hvilke og 

hvor mange)  

Pokaler/priser til aktivfest. 

Sæsonafslutning d. 

10.       Evt.:         
Dommersituationen 

Næste møde 

 

Dommersituationen:  Vi vender 

dommersituationen og tager kontakt til 

trænerne 

 

Næste møde 6.10-21 kl 18.30 



  

  

 

 

 

Mikkel Peter Dam                                                                         Jens Dalsgaard 

 

 

 

 

Anders M Jensen                                                                          Anders Wiehl Andersen 

 

 

 

 

Paw AM Møller                                                                             Kamilla Bærtelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


