
St. Lyngby IF fodboldafdeling 

Bestyrelsesmøde onsdag d. 06.10-2021 kl 18.30 

 

Referat 

 

 

Tilstede: Jens Dalsgaard, 

Anders M Jensen, Mikkel 

Peter Dam, Jeanette E 

Frandsen, Paw AM Møller, 

Kamilla G Bærtelsen 

 

Afbud: Aske Iversen 

Ikke fremmødt: Anders W 

Andersen 

  

   
1.      Godkendelse af referat  Referat godkendt 

2.      Økonomi:        Status, 

budget 

 

 Jeanette er godt i gang med 

overtagelse at kassen. 

 

Vi søger Vennerne om støtte 

til U16 turen. 

3.      Orientering:        HB, 

Økonomisk støtte U16 

 

 Intet nyt fra HB, der skal først 

være møde på mandag. 

 

U16 holdet har søgt om støtte 

til fodboldtur. Deres 

kirkepenge dækker det meste 

og de søger om resten. 

Bestyrelsen er enige om at vi 

støtter med et beløb til turen. 

 

Der er lavet kunstgræs tider 

og udsendt 

ibrugtagningsskemaer. 



 Kunstbanen i Skævinge 

forventes at kunne tages i 

brug primo november. Vi har 

fået tider inkl kamptider i 

Skævinge. 

4.      Børne- ungdomsafd.:        

Status, Sæsonafslutning 

børn/unge, U13 og fremtid 

med 11-mands 

 

 Mikkel har fået kontakt til 

Richard og er i gang med at 

lave aftaler om at komme ud 

og træne og inspirere 

børneholdene. 

 

Der er god tilgang på U10-U13 

holdet. Der er nu ca. 16 

spillere. 

Der er kommet en 

forespørgsel fra Skævinge öm 

at lave et holdsamarbejde 

St.Lyngby/Skævinge. 

Der er ca. 3-4 spillere fra St. 

Lyngby der er oplagte. 

Der skal sættes et møde op 

mellem de to klubber. Ulrik 

der har god erfaring fra U16 

vil gerne hjælpe til i 

etableringen af holdet. 

Mikkel tager teten og tager 

kontakt. Jens deltager også i 

etableringsmøde.  

Der skal laves nogle gode 

aftaler og rammer for et 

samarbejde. 

 

Sæsonafslutning d. 7.nov kl 10 

Bestyrelsen hører vennerne 

om leje af pølsevognen 

Spilles på fem-mands 

banerne. 

Ulrik er ”stævnekoordinator” 

Jens sender mail ud til 

trænerne og beder dem skrive 

ud til spillere og forældre. Der 

er tilmelding til 

Sæsonafslutningen. 



Trænerne vender tilbage med 

antal senest 25.10-21 

5.      Seniorafdeling:        

Status 

 

 De nye regler for at skulle 

stille dommere til serie 5 og 6 

er lidt af en udfordring. Det er 

gået indtil videre men det er 

et punkt vi skal være 

opmærksomme på. 

 

 

6.      Trænere:         

 

 Intet at berette 

7.      Aktiviteter:   

Fodboldskoler (DGI konsulent 

byder sig til<) 

 Jens er ringet op af DGI. De 

tilbyder at en konsulent, 

Mads, kommer ud og snakker 

med bestyrelsen/trænerne 

om fodboldskoler og hvordan 

man løfter sådan en opgave. 

Jens sørger for at han kommer 

ud en dag.  

8.      Evt.:         Næste møde 

 
 27.10-21 kl 18.30 

Vi spiser  

 

 

Jens Dalsgaard                                                                                         Mikkel Peter Dam 

 

 

 

Anders M Jensen                                                                                      Jeanette E Frandsen 

 

 

Paw AM Møller                                                                                        Kamilla G Bærtelsen 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


