
Referat af fodboldbestyrelsesmøde 24-10-2016 

Deltagere: Morten Meldgaard, Kasper Pedersen, Ulrik Krog-Henriksen, Ole Jensen, Anders 

Jensen (sup.) Susanne Goethe (ref.) 

Afbud: Ingen 

 

1. Godkendelse af referater 

 

2. Nyt fra/til hovedbestyrelsen 

Der er lavet en masse forbedringer omkring klubhuset 

 

3. Ungdoms afdelingen 

- Afslutning 29/10 

Morten bestiller maden og Kasper melder antal tilmeldte til Morten 

Morten har styr på pokaler 

Ulrik har styr på præmier 

Morten tar fat i Venus om baner bliver kridtet til five-a-side 

Ole undersøger muligheden for hoppeborg i hallen 

Forældre fanges på dagen til at hjælpe med bordopsætning i hallen 

26. november kommer vores konsulent Richard og er med til træning i hallen kl. 9-12 

 

Godtgørelse for træning, kørsel, osv. 

U6 – en træner 

U7 – en træner 

U8 – en træner  

U9 – en træner 

U10 – en træner 

U11 – en trænere (halv sæson) 

U11 – en træner (halv sæson) 

U12 – en træner 

U13 – en træner 

U14 – en træner 

U14 – en træner 



 

Forældremøde U6/U7 

Vores konsulent Richard har været med til forældremøde for U6/U7 og her blev der snakket 

om, at forældre godt kunne ’hoppe’ med i træningen.... og der så evt skulle afvikles et 

begynder trænerkursus for forældre sammen med Richard. 

 

Forældremøde U8/U9 

U8/U9 havde forældremøde pga. der kommer til at mangle træner til holdet, og her var der to 

forældre som meldte sig til denne opgave. 

 

Babyfodbold 

Babyfodbold startes op den 20. november i loppehallen – en folder om babyfodbold vil blive 

delt ud i børnehaverne i nærområdet.  

Og der er meldt ud til U13 og U14 om nogen af drengene har lyst til at hjælpe med træningen. 

På lørdag til fodboldafslutningen vil Ole og Ulrik samle de drenge der har interesse og snakke 

med dem om træningen... de vil så få tilbudt at komme på et træner kursus, få et sæt 

trænertøj...Susanne kikker efter logo med baby/barn (2-4) som spiller fodbold, til træningssæt. 

 

Futsal 

Futsal stævne i hallen i samarbejde med DGI - mellem jul og nytår, 4 dage. 

 

4. Senior afd. 

- Trænersituation 

Lars kontrakt slutter nu – vil blive afholdt møde med Lars om kontrakt skal forlænges. 

Snakket om mulighederne for ny træner, hvis Lars ikke skal fortsætte. 

 

5. Økonomi 

- Venneansøgning 

Deadline er torsdag den 27. oktober - Venneansøgning er kikket igennem og nu ajour 

 

 



- Bogføringsstatus 

Der bliver bogført indenfor de næste par uger 

 

- Kontingenter 

Vi mangler stadig at få indbetalt 8500 kr. for efteråret 

U6/U7 er ikke blevet opkrævet for kontigent, vil ske nu 

Kasper sender liste over spillere til Ulrik, og vil blive tjekket om alle er på listen og om 

nogen ikke spiller i St. Lyngby længere... 

Vinterkontigent skal opkræves for perioden 1.11.2016 -1.3.2017 

 

6. Diverse 

- Hjemmeside, vi skal ha’ tjek på de sidste ændringer 

Træningstider og kontaktoplysninger på nye trænere skal opdateres 

 

- Foredrag med Morten Bruun 1/11 

Der vil blive sendt rykker ud om tilmeldinger til foredrag, som er gratis, og på lørdag til 

five-a-side vil der kommer opslag op i hallen 

 

 

7. Næste møder 

Tirsdag den 22. november 2016 kl. 19.15 

Torsdag den 5. januar 2017 kl. 19.15 

 

 

 

 

 



Fodboldbestyrelsesmøde 06-07-16 

Deltagere: Morten Meldgaard, Ulrik Krog-Henriksen, Anders M. Jensen (sup.) Ole Jensen (ref.) 

Afbud: Susanne Goethe, Kasper Pedersen 

 

1 Intet referat at godkende, udskydes til næste møde. 

2 Morten informerede fra 2 afholdte hovedbestyrelsesmøder.  

 af relevante emner for fodboldafd. kan nævnes at HB i samarbejde med DGI og DIF 

 arbejder med klub- og facilitetsudvikling.    

 Det er besluttet at hovedkassen yder tilskud til ungdomsture efter nærmere 

 retningslinier. (Dejligt!) 

 Hverdagshaltider er fordelt, indtil videre kan fodboldafd. disponerer over flg. tider:

 Mandag 16.00 - 18.00     

 Torsdag 17.30 - 19.00     

 Fredag 20.00 - 22.00     

 Lørdag 08.30 - 12.30 

 Derudover råder vi over 2-3 weekender til stævner samt de 4 hverdage mellem jul 

 og nytår. Vi håber at der kan tildeles os lidt yderligere træningstid. 

 Vi opfordre HB til at sætte smæklåse på dørene til omklædningsrummene. 

 Kunne man renovere omklædning 5 hvor der er tomme skabe og rengøringsgrej ? 

 Ligeledes vil vi foreslå at der etableres cykelstativer, f.eks i de 2 misligholdte bede. 

3 Der er tilmeldt hold til efterårets turneringer. 

 Der er bestilt tøj til trænere. 

 Vi involverer os yderligere i FCN samarbejdet, især for så vidt angår 

 træneruddannelse og matchday arr. Ulrik har kontakten til FCN. 

 B & U konsulent Richard Lilja har hilst på alle trænere og der arbejdes videre efter 

 sommerferien. 

 Vi satser på at afholde trænermøde d. 11-8. 

 Vi er blevet opfordret til at udfærdige et sæt "takt og tone" regler, omhandlende

 hvordan vi færdes og opfører os når vi er på vores anlæg. 

 Forårets ungdomsturer gik alle godt. 



 Der udarbejdes lister med alle hj. kampe med henblik på dommerpåsætning og 

 overblik i øvrigt. Ole laver listen og afholder dommermøde.  

  

4 Der blev evalueret på forårssæsonen.    

 Det forsøges at lave kick off arr. for FFQ.   

 Veteran og oldboys er lagt sammen til een trup, pænt fremmøde til 

 sommertræning.     

 Overvejelser omkring annoncer ved efterårsstart 

  

5 Da kassereren ikke deltog i mødet blev det besluttet at indkalde til et nyt møde, 

 hurtigst muligt. Morten aftaler dato med Kasper.  

 

6 Flere forslag til anvendelse af Vennegaven blev drøftet. Der er enighed om at fokus 

 skal ligge på oplevelser og udvikling af trænere og spillere. Dette kan bl.a. ske ved 

 input fra eksterne kapaciteter. 

 Der planlægges 2 fællesspisninger i efteråret. 

 Ungdomsafslutning afholdes lørdag d. 29-10 

 Kampprogram sendes til kioskudvalget, så der kan bemandes på relevante datoer. 

 Det søges at rekruttere flere kioskpassere fra forældregruppen. 

 Der afholdes arbejdsdag fredag d. 12-08. Ole og Anders sørger for mandskab og 

 materialer. 

 Der købes licens til Plandisc, således at vi kan bruge værktøjet aktivt. 

  

 NÆSTE MØDE ER ONSDAG D. 17-08 KL. 19.15 



Referat af fodboldbestyrelsesmøde 22. november 2016 

Deltagere: Morten Meldgaard, Kasper Pedersen, Ulrik Krog-Henriksen, Ole Jensen, Susanne Goethe (ref.) 

Afbud: Anders Jensen (sup.) 

 

 

1. Godkendelse af referat  

Referat godkendt 

 

2. Nyt fra/til hovedbestyrelsen 

27. oktober 2016, bankudvalget mangler frivillige evt. nogen forældre 

Venneansøgninger blev godkendt 

Generalforsamling for fodbold fredag den 27. januar 2017 

Ole vil spørge vennerne om der må tegnes en gul streg på væggen i koldhallen, som skal 

bruges til når der spille ungdomsfodbold... 

Ulrik mangler et sæt små mål til ungdomsspillerne  

 

3. Ungdoms afdelingen 

- Babyfodbold startede op søndag den 20 november, hvor 7 ud af de 11 frivillige U13/14 

var mødt op for at hjælpe med træningen. 11 ’baby’ spillere var mødt op til træning 

som gik super og afsluttede med saft og frugt. Der vil blive lavet en turnus plan over 

ungspillerne, over hvilke søndage de skal hjælpe med træningen. 

 

- Feedback på ungdomsafslutningen  

Gik rigtig godt med fodboldtuneringen udenfor, 7 min pr. kamp på 5 mands banerne. 

Ingen problemer med at blande de små med de store. Maden var var bestilt udefra, 

god mad og super service. Havde modtaget betaling og tilmelding fra ca 130 personer. 

Efter tuneringen kom alle i hallen, spiste og derefter præmieuddeling. 

 

U10, U11, U12 og U13 var afsted til FCN kamp lørdag den 19. november, godt koldt, 

men gik rigtig godt. U9 fik også tilbud om at komme med, men ingen tilmeldte herfra. 

 

U14 var afsted til Landskamp i parken fredag 11. november som også var en succes. 

 

Richard fra DBU har deltaget i træningen for at give gode råd til trænerene.  

Han vil dog gerne ha’ han bliver brugt lidt mere... 

 

 

 

 



4. Senior afd. 

- Træner situation 

Lars W er stoppet som træner for 1. holdet 

Fodboldbestyrelsen er i dialog med ny træner til 1. holdet og et udspil om 

trænerforholdet vil blive præsenteret for mulig ny træner. 

Fodboldbestyrelsen er også i dialog med en træner til 2. holdet  

 

Ole og Morten havde møde med Klaus Skovgård fra  ’bevæg dig for livet’ om 

fodboldfitness, hvor spillere også deltog... 

 

 

5. Økonomi/Budget 

Kontigent – er blevet sent rykker ud igen for efterårs betalingen 

Kasper vil lave lister til trænerene over hvilke spillere han har oprettet... så skal trænere 

vende vende tilbage med hvem der mangler på listerne, så de også kan blive opkrævet for 

kontigent....  

Budget for 2017 er lavet 

 

6. Div 

Morten Bruun foredrag gik super godt, desværre ikke så mange deltagere 

Hjemmesiden for fodbold er ved at blive opdateret  

 

 

7. Næste møde 

- Torsdag den 5. januar 2017 

 

 

 

 



Referat af fodboldbestyrelsesmøde 27-04-16 

Deltagere: Morten Meldgaard, Kasper Pedersen, Ulrik Krog-Henriksen, Anders Jensen (sup.) Ole Jensen, 

Susanne Goethe (ref.) 

Afbud: ingen  

 

1. Godkendelse af referat 

Overført til næste møde  

 

 

2. Nyt fra hovedbestyrelsen  

Valgt ny sekretær, Karen Tommerup og suppleant Marianne Hansen 

Indkaldelse til eks. Ordinær generalforsamling var kun I avisen og ikke på hjemmesiden eller info pr. mail!  

Ole spurgte om vores spørgsmål til hovedbestyrelsen var klaret, men ingen møder, så vil blive klaret til 

næste møde. 

Morten har været til møde vedr. kunstgræs banen i Hillerød. Sagen er anket da sagsøger ikke var tilfreds 

med resultat. Da sagen er anket, er der ingen regler I mellemtiden, for brug af banen. Morten sagde, at det 

nu lyder til det bliver mere åbent om hvem der kan byde ind på tider til brug af banen. 

Tag fat I HB om vores tv løsning. Findes en billigere løsning og om WIFI er en mulighed i klubhus. Morten 

tager fat I HB. 

 

 

- Kan/bør vi søge om (flere) midler hos HB? 

Det var lidt uklart om hvad der kan søges til og om der kan søges…. Men fik at vide vi ‘bare’ skulle søge. 

Ærgerligt der ikke mere er et fast tilskud til hver afdeling fra HB 

Vi vil kikke på hvad vi har brug for at få tilskud til fra HB 

 

 

 

 

 

 

 



3. Ungdomsafdelingen 

 

På hjemmeside er der lagt oplysninger om træning for de unge 

 

Kl. 17-17.45 er der træning for årgang 09, 10 og 11. Der er oprettet en facebook side 

Første 2-3 gange er Richard Lilja (DBU Konsulent) med til træning for at få dem godt igang 

 

Søger om to sæt tøj U8 og U9 + trænertøj – noget der er vind/vand afvisende 

 

Ulrik sender en opdateret liste til Kasper med tilmeldte fra ungdomsafdelingen 

 

Børneattester klare Ulrik og får dem afleveret hos Per 

 

 

- Pinsecup 

Betaling til pinsecup, bliver betalt 27. April. Skulle ha været betalt den 20. Men Kasper har først set 

regning nu - Kasper ringer til ansvarlig for pinsecup, for at være sikker på vi stadig er med når 

betalingen kommer for sent. 

Betaling til pinsecup, 300 kr. er egenbetaling pr. spiller. 

U8 og U9, vil kikke på om de kan komme med til pinsecup til næste år. De syntes de er lidt for unge 

til I år - En ide var at prøve sommerlandsjælland cup I stedet for. 

 

- B&U konsulent 

 

DBU konsulent er nu Richard Lilja, da den anden Henrik Oksholm havde for travlt med andet/rejser 

 

Ulrik holder møde med den nye DBU konsulent, Richard Lilja som overtager fra Henrik Oksholm 

 

 

 

4. Senior afd. 

Fodboldfitness har ingen træner nu. Snakker om at få en fodboldfitness konsulent ud og se om han kan 

hjælpe med nye emner. Morten sørger for at ta’ fat I Birgitte og arrangere et møde sammen med 

fodboldfitness pigerne, en mandag efter træning kl. 20 

Oldboys kører, ligger lige på vippen til at være veteran.  

Ikke særlig mange veteraner.  

 

 

 



- Anden holdet 

Et 8 mands hold og kommer mange afbud… bliver ringet rundt for at samle hold som Morten gør. Morten 

vil gerne ha’ en anden til at stå for det… Et muligvis et emne, som kan påtage sig rollen til at samle holdet til 

kampe. Morten vil gå videre med det. 

 

 

5. Økonomi 

Kontingent er kørt lidt sent, men ude nu 

Kasper har snakket med Bo, om et møde med Kasper og Morten…. En tirsdag/torsdag efter træning 

Skal bookes et økonomi kursus til Kasper, Morten sørger for det 

 

Tøj – Trappemanden vil gerne sponsorerer noget tøj, Anders står for det 

Skilte – Anders tager fat i Marco 

Kasper kikker på hvad der er givet i sponsorat sidste gang, og laver en oversigt. 

 

- Vennegaven, anvendelse 

Forslag fra Ole, er at bruge ca. 5000 kr. på ekstern træner til indendørs Futsal 

Få en til at komme ud og holde foredrag, om inspiration til træning, ex. en Morten Bruun 

Evt. en tur til en superliga fodboldkamp med rundvisning på stadion, ca. 70 ungdoms medlemmer, forældre 

og trænere…. Susanne prøver at ta’ fat I FCN 

 

 

 

6. Diverse 

 

Hjemmeside, alle I fodboldbestyrelsen kikker på vores hjemmeside, hvad der skal opdateres… bliver sendt 

til Susanne som tager fat I webmaster og får hjemmeside opdateret. 

Dommerklubben - Morten vil sørge for en liste med kontakt oplysninger på dommerne, liste over kampe og 

hvem der er dommer på hver kamp. 

 

- Opfølgning og info på vores beslutninger 

Vær bedre til at sende info ud når der er sket noget nyt I fodboldbestyrelsen, internt 



- Værdier 

 

Skal lægges ind på vores hjemmeside. Morten tager fat I Birgitte så vi får de rigtige på vores 

hjemmeside 

 

Sundhed 

Udvikling 

Glæde 

- 

- 

 

 

- Materiel  

 

Vi mangler et hjørneflag 

 

Boldrum er ved at være færdigt 

 

Kompressor - Ole og Anders kikker på muligheder om hvor den skal placeres 

 

Gennemgang af bolde da det er svært at se hvilke hold de hører til 

Ole kikker på det og tager fat I Kasper om pris på at få stempel på bolde   

 

 

- Dato for fællesspisning 

 

Morten tager fat I Ulrik om at finde en dato 

 

 

 

- Kioskmøde 

 

Susanne afholder møde tirsdag den 3. maj hvor følgende deltager: 

Per, Edith, Lone Andersen, Lone Larsen, Helle. Gitte og Lena havde desværre ikke mulighed for at deltage.  

Ved møde skal vi snakke om forventninger og muligheder. 

Vi håber, at vi kan få nogen forældre fra ungdomshold til at hjælpe i kiosk ved hjemmekampe.  

 

7. Næste møde 

 

Dato ikke besluttet, men Maj 2016 
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