
Referat fra generalforsamling 

Lørdag d. 26-01-2013 

Tilstede: 13 + 5 bestyrelses medlemmer 

1. Thomas Meldgaard blev valgt som dirigent. 

2. Formanden, Henrik Petersen, holdte sin beretning – ingen kommentar. 

3. Anette nævnte de mest ”vigtige” tal, der i blandt at der stadig kæmpes med 

manglende kontingenter og at det stadig er de samme vi bokser med. Ole Jensen 

spurgte hvad, indtægter til træning, er Anette siger at det er en fejl og at de hører til 

under kontingent. Egon Madsen spurgte ind til bøder, og det er alle de udeblivelser 

vi desværre har haft. Ole spurgte hvorfor målaktierne er i minus, dette skyldes at 

der er nogen som først har betalt mellem jul og nytår og derfor fremgår disse penge 

ikke i det revideret regnskab. Ole spørger hvad egen betaling til ungdoms ture 

dækker over, Anette siger at det er U-9 drengens tur. 

4. Anette løber ”slavisk” budgettet igennem. Thomas Meldgaard spørg hvorfor der 

er så stor forskel på omkostningsgodtgørelse, Morten svare at dette skyldes den nye 

træner, hvor vi har fået et tilsagn på 20.000 fra Vennerne. Ole Jensen spørg ind til 

uddannelse/kursuser, og svaret er at det er til ungdomstrænerne som vi håber, vil 

blive ved med at uddanne sig. Ole Jensen spørg ind til møde udgifterne og Morten 

siger at det er vores plan at holde flere møder med trænerne i det kommende år. 

Egon Madsen spørger om sponsor, og dette er blandt andet igennem vores skilte på 

tribunen. 

5. Næst formand, Morten Meldgaard, fremlægger afdelingens planer for 2013. 

Anders Jensen spørger hvad planerne omkring andetholdet er, da han anser det som 

en meget vigtig ting for senior afdelingen. Morten nævner at det største problem er 

antallet af medlemmer. Bestyrelsen kunne godt bruge nogen forslag til hvordan 

dette kunne blive bedre. Anders foreslår at man kunne starte med at have en som 

kunne ringe ud i stedet for at skrive dagen før. Rune Larsen mener at der er mange 

som er blevet skræmt fra efteråret og at det måske kunne være en god idé at melde 

ud hvad afdelingen har af planer og hvilken vej det skal gå. Ole Jenser følger op på 

Runes udsagn og siger at det er vigtig med en plan for starten og at det skal komme 

fra bestyrelsen. Anders Jensen spørger om der er planer om at få flere børn til 

klubben. Henrik nævner at vi har været ude i børnehaverne og gøre opmærksom på 

os selv hvilket har givet ca. 10 nye spillere, og det vil vi fortsætte med.  



6. Der er kommet et indkomne forslag fra Anders Jensen, som går på nye 11-mands 

mål til kampbanen som der er blevet snakket om 4-5 år i træk. Anders fortæller hvad 

grundlaget bag dette er. Dette vil koste ca. 20.000 kr.. Per Lyngie nævner at det er 

kommunens mål og det er dem som står for det. Konklusionen blev at afdelingen 

skal ansøge Vennerne om penge til 2 nye 11-mands mål og at de skal, når der er 

penge til det, investere i 2 nye mål. Afstemningen faldt ud som følgende: 7 stemte ja 

og 6 stemte nej, forslaget blev vedtaget.  

7. Bestyrelsen forslår uændret kontingentet. Peter Spangård foreslår at old boys 

kontingentet bliver nedsat til 1000 kr. årligt i stedet for 1200 kr. som det er nu. 

Bestyrelsens belæg for dette er at det er dyrere at tilmelde et 7-mands hold i DBU 

Sjælland kontra et 11-mands veteran hold i DGI. 6 stemte ja og 8 stemte nej, derved 

forbliver kontingentet uændret. 

8. Henrik Petersen, Anette Spencer og Andreas Kristiansen ønsker ikke genvalg. 

Bestyrelsen forslår Lars Jensen og Ulrik Krog Henriksen, Lars Jensen var tilstede og 

sagde ja og Ulrik har givet sit tilsagn til dette. Efter en kort pause gav Henrik Hansen 

og Ole Jensen tilsagn om at de gerne vil deltage i bestyrelsen for et år. 

Generalforsamlingen stemte Ole Jensen ind for et år. Henrik Hansen blev valgt som 

1. suppleant, og Andreas Kristiansen blev valgt som 2. suppleant. 

9. Peter Spangård spørg om de nye dommere og med i dommerklubben, og svaret 

var at de to som ønsker at være med er med. Der blev lavet en rundspørge om hvad 

folk syndes den nye bestyrelse skal lave på det første bestyrelses møde. Venus 

”kridtmester” kunne godt tænke sig mere info fra trænere om når der mangler en 

kridtstreg. Rene Larsen kunne godt tænke sig mere info omkring trænings opstart, 

og han kunne godt tænke sig at få en vaskeordning. Det bliver foreslået at der bliver 

lavet kridtstreger til træning for alle. Der ønskes mere struktur ude i boldrummet, så 

der er styr hvem der har hvad og hvor meget de har – boldene skal mærkes for hver 

hold også skal hvert hold have et skab med lås på. Det ønskes at senior spillerne 

bliver bedre til at rydde op efter sig selv, så det ikke flyder med tomme flasker når 

ungdomsspillerne kommer. Det foreslås at trænere bliver bedre til at komme med 

ting til hjemmesiden: trænings opstart, stævner, hvordan gik stævnet osv..    

   

 



Referat af fodboldbestyrelsesmøde 11-06-14 

Deltagere: Morten, Aske, Lars, Ole (ref.) 

Afbud: Ulrik, Helle 

Ej mødt: Daniel !! 

 

1:  Intet referat at godkende, udsat til næste møde. 

2: HB Fodboldafd. tager flg. med til HB møde: Der rykkes, igen, for bænke 

foran klubhus. Forslag om ombygning af boldrum. Der rykkes for (nye) 

nøgler til hallen. Forespørgsel om ledige tider i hallen til futsal. Der 

rykkes for kalenderfunktion på hj.siden. Evt. deltagelse i 

kræmmermarked. Forslag om at få adgang til fjernvarmens 

administrationsbygning når værket lukker. Kunne bruges til 

foreningsfitness m.m. 

3: Ung. God pinsetur for børneholdene. Vi tilskynder til at alle hold deltager 

fremadrettet. Kurser for børnetrænere bestilt til afholdelse d. 13. og 

27. august. Ulrik giver trænerne besked. Morten sælger overskydende 

pladser. Pølsevogn bestilt til børneafslutning. Vi satser på at afholde 

trænermøde inden sommerferien, Ulrik aftaler med trænerne. 

4: Sen. Spillermøde for senior 17-06. Ole laver oplæg. 2. holdet er trukket ud af 

forårssæsonen p.g.a. manglende spilleropbakning. 1. holdet spiller 

oprykningsfinale d. 14-06. Oldboys og veteran samtræner mandag kl. 

19.00 i sommerperioden. 

5: Øko. Alle på nær fodboldfitnessQ er blevet opkrævet. DD. Har vi ca. 40.000 

til gode i kontigent. Lars sørger for påmindelser (evt. trusler !) Lars, 

Morten og Aske tilmeldes økonomikursus. 2 sponsorer har ikke betalt. 

Ole forsøger at gensælge et skilt. I øvrigt er kassereren ved godt mod.  

6: Stæv. Vi mangler hold i alle rækker. Ulrik rykker trænerne. Morten har styr på 

pølsevogn, dommere, telt. Ole sørger for kridt. 



7: Evt. Ole deltager d. 16-06 i topmøde ang. Multibane. Næste møde 

umiddelbart efter sommerferien.    

  



St. Lyngby IF fodboldafd. 

Bestyrelsesmøde d. 3-2-13 

Referat : 

Deltagere: Ulrik Krog-Henriksen, Morten Meldgaard, Lars Jensen, Ole Jensen ref. 

Afbud :  Daniel Kristiansen + Henrik Hansen & Andreas Kristiansen som sup. 

 

Konstituering :  Bestyrelsen konstituerede sig som følger : Formand : Morten 

Meldgaard, kasserer : Lars Jensen, sekretær : Daniel Kristiansen, 

menige medlemmer : Ulrik Krog-Henriksen & Ole Jensen. 

Økonomi : Lars & Morten kontakter den tidligere kasserer for at ordne de 

nødvendige papirer m.v. 

Ungdom : Der afholdes møde med børnetrænerne tirsdag d. 19-2 kl. 17.00. Ole 

laver oplæg, heriblandt : træningsstart + tider. Materiel + tøj. 

Uddannelsesplaner.  

Senior : Morten sætter et møde op med seniortræneren, U-17 træneren samt 

oldboys holdleder således at vi får fælles fodslaw, holdene imellem. 

 Træningsstart senior er tirsdag d. 12-2-13. Morten & Lars sørger for at 

alle potentielle seniorspillere får besked. (mail, sms og web) 

Holdtilmelding / DBU Morten overtager fra afgående formand.  

Div. : Morten undersøger eksist. aftaler ang. tøj/rekvisit indkøb. 

 Morten snakker med kridtmesteren ang. opgaver og evt. ass. 

 Morten snakker med supp. ang. evt. ansvarsområder. 

 Morten laver indlæg til klubblad. 

 Ulrik arbejder videre med DBU Sjællands fodboldråd/konsulent. 

 Ole ser på materielsituationen 

Næste møder : Søndag d. 24-2 kl. 16.30 og mandag d. 25-3 kl. 19.00 i klubhuset.  

Således passeret. Ole   



Referat fra d. 03-10-2012 

Tilstede: Andreas Kristiansen, Henrik Petersen, Anette spencer, Morten Meldgaard 

 

1. Referaterne blev godkendt.’ 

 

2. Hal tiderne er blevet godkendt og vi har de samme tider som sidste år. Vi 

kunne ikke få hallen d. 03-11 hvor vi ville holde ungdomsafslutning, men vi 

kunne få den d. 27-10 i stedet for. Ungdomsafslutningen bliver d. 27-10.  

Morten er blevet autoriseret personale og har dermed fået overdraget en 

nøgle. Venne ansøgningen skal medbringes til næste bestyrelsesmøde. Næste 

møde er d. 24-10-2012  

 

3. Det står kr. 32.000 på kontoen d.d. Dog har vi stadig fået et tilskud fra 

hovedbestyrelsen som vi først plejer af få senere. Vi har desværre fået en del 

bøde for udeblivelser, for sent flyttet kampe, og for trækningen af serie 5 

holdet. PT. har vi 11 betalende senior spiller.  

 

4. Som før nævnt bliver der holdt ungdomsafslutning lørdag d. 27-10 i hallen. 

Henrik vil sørge for anlæg og Morten får en pølsevogn til 

ungdomsafslutningen. Andreas, Morten og Daniel dækker op og laver skilte til 

five a’ side. Alle ungdomsholdene er tilmeldt DGI.  

 

5. Serie 5 holdet er blevet trukket.  

 

 

6. Henrik bestiller flere isposer, og får samtidig en pris på langærmet kamptrøjer 

til seniorne.  

 

7. Næste møde bliver mandag d. 22-10 kl. 18:00 hos Henrik. Her vil det primært 

blive ungdomsafslutning og Venne ansøgningen som vil blive talt om.   

 



Referat 

d. 16-01-2013 

 

1. Referat er glemt så dette bliver først godkendt til generalforsamlingen d. 26-01-

2013. 

2. PT. står der 17.700 kr. på kontoen der er dog ca. 4000 kr. som ikke er hævet. Der 

mangler ca. 10.000 kr. fra Vennerne hvor vi afventer begrundelsen. Fodbold 

afdelingens mobil telefon er blevet opsagt da den ikke har været i brug i snart et par 

år. Regnskabet for år 2012 er afleveret til hovedbestyrelsen. 

3. Kontrakten med Barny Rosenheld er underskrevet d.d.. Vi fik snakket om hvornår 

vi kunne komme i gang med træningen på kunststofbanen i Hillerød, Morten tager 

fat i Claus Mortensen som står for det. Vi snakkede om evt. at lave en trænings 

weekend i opstarts periode hvor de ”unge” drenge kunne komme lidt mere ind i 

senior truppen. Barny finder en dato til en evt. trænings weekend. Første træning 

for seniorerne bliver tirsdag d. 12-02-2013 med mødetid kl. 18:15 i klubhuset, fælles 

kørsel til Hillerød, efter træning bad i St. Lyngby efter fuldt af et kort møde i 

klubhuset.   

4. Generalforsamlingen finder sted lørdag d. 26-01-2013 kl. 16:00, for inden bliver 

der afholdt den årlige five a’ side stævne som starter kl. 13:30. Anette køber 5 

kyllinger og 5 ænder.  

5.  



Referat af bestyrelsesmøde d. 29-11-2012 

Tilstede: Daniel Kristiansen, Morten Meldgaard, Henrik Petersen, Anette Spencer og Andreas Kristiansen  

 

1. Referatet blev godkendt. 

 

2. Intet møde siden sidst. Til gengæld har der været møde med Vennerne 

omkring ansøgningen for 2013. Vi fik alt hvad vi havde ansøgt om på nær 

bold-vognene til ungdomsholdene. Vi har fået svar på tiderne på 

kunstgræsbanerne i Hillerød, hvor vi har fået tirsdag fra kl. 19:00-22:00 og 

lørdag fra kl. 16:00-18:00 . 

 

3. Der er ingen ungdomstrænere som har nævnt at de ønsker at stoppe, så 

trænerne fortsætter i 2013. Der snakkes om at rykke U-17 række 1 holdet op i 

serie 5/6 fra foråret af. Vi afventer dog, til den første træning i januar hvor der 

vil være et spillermøde. 

 

4. Cross fit starter op tirsdag d. 4-12 kl. 19:00. Det vil foregå hver tirsdag og 

torsdag i december og januar dog ikke i uge 52 og 1. Andreas laver en 

kontrakt til Barny, som sendes og godkendes af alle.  

5. Fra næste år skal der laves en ansøgning fra trænerne hvis de vil holde 

arrangementer for holdene, da dette er blevet misbrugt i år. Der er begyndt at 

komme penge ind for målaktierne. Der står lige pt. 13.687 kr. på kontoen. Vi 

mangler dog at få overført kontingenter fra gymnastik afd. Hvilket drejer sig 

om alle kontingenterne fra august og frem til nu. Budgettet er blevet lavet og 

klar til at Morten kan medbringe det til næste hovedbestyrelsesmøde. 

 

6. Intet  

 

7. næste møde onsdag d. 16-01-2013 kl. 17:00 hos Henrik. 



Referat af bestyrelsesmøde d. 01-05-2013 i klubhuset. 

 

Tilstede: Morten Melgaard, Ole M. Jensen, Lars Jensen og Daniel Kristiansen Ulrik Krog-Henriksen. 

1.   

2. Morten var til hovedbestyrelsesmøde hvor der er blevet valgt ny klubdragt. Der bliver 

tirsdag d. 21 16-19 torsdag d. 16.30-19 er der mulighed for at komme og prøve dragterne, 

der bliver en egen betaling som skal betales på dagen. Per har haft møde om 

omklædningsrummende og klubhuset om renovering.  Haltiderne bliver i hverdagen 

sammen tid som sidste år. Vi har haltider d. XXXX hvor der er mulighed for at planlægge 

nogle turneringer. 11-mandsmålende som der er søgt tilskud om er der ikke noget nyt om 

endnu. Det er blevet besluttet at vores trænere og ledere skal på førstehjælpskursus. Der 

er købt nyet fitnessmaskinerne til fitnessrummet der bliver opstillet i løbet af sommeren. 

3. ungdomsholdene havde for første gang målmandstræning og det er en stor succes som 

vi forsætter med. U-9 skal til sommerland sjælland cup, U-7 overvejer lidt endnu. Alle hold 

er kommet godt i gang, og trænerlisterne er blevet opdateret. Andreas har holdt 

dommermøde i tirsdag og har lavet en liste med navne og nummer på dommerne. U-10 er 

meldt til Pinsecup. Der bliver taget holdbilleder af alle hold som kommer på hjemmesiden.  

4. Barny er stoppet som 1-holdstræner. Ole er hyret på uge basis til vi finder en ny træner. 

Morten og Ulrik er blevet ud scouts og de første navne er på tegnebrættet. Oldboys nyder 

godt af de nye spillere der er kommet til. Vi arbejder på at lave lidt fælles sommertræning.  

5. Lars har været ude og hjælpe i klubhuset med kontingent, der stadig nogen der mangler 

at betale. Vi har snakket om retningslinjerne omkring tilskud til div. ture holdene tager på.  

6. Det roder for meget i omklædningsrummene. ALLE hold skal være bedre til at rydde op i 

omklædningsrummene samt ude holdet rum, det roder og sviner alt for meget i dem. D. 

13/6 bliver der arrangeret et vinarrangement af Ulrik for hele foreningen, der kommet et 

opslag op på hjemmesiden hurtigst muligt. 

De næste møder er onsdag d. 29-05-13 Kl. 19.00 og d. Onsdag 26-06-13 



Referat fra d. 18-09-2013 

Tilstede: Daniel Kristiansen, Morten Meldgaard, Ole M. Jensen, Ulrik Krog-

Henriksen, Lars Jensen 

 

1. Referaterne blev godkendt.  

 

2. Der er blevet snakket om omklædningsrummet om hvor langt vi er noget med 

renoveringen, vi håber det snart bliver færdigt. Klæderen har fået nyt udstyr. 

Der savnes opbakning til arrangementerne i foreningen, der nogen fra 

fodboldbestyrelsen der mangler at få invitationen. Hjemmesiden skal 

opdateres lidt mere med referater. Per snakker med den ansvarlige kommune 

om sprøjtning og slåning af græsset. Egon undersøger hvad det koster at få et 

par bænke uden foran omklædningsrummene. 

 

3. Der er ungdomsmøde på tirsdag. Alle holdene er i gang. U6 og U7 holdene har 

fået træner. Vi skal have lave invitationer til afslutningen, så de er klar til at 

blive send ud. 

 

4. Efter et par uger uden point klar begge senior hold sig meget godt, samt der 

er godt opbakning til træningen. Der er afslutning d. 02/11-13. Old Boys køre 

det også bare der ud af med god opbakning til træning.  

 

5. Der er stadig problemer med at få vores tilgodehavende fra gymnastik afd. 

Desuden er der dårlig kommunikation mellem os og henholdsvis 

hovedkasserne og gymnastik afd. hvilket gør vi prøver at få vores eget 

økonomistyresystem. Der stadig spillere på senior og veteran holdene der 

mangler at betale kontingent.  

 

6. –Afslutning. Lars finder invitation, vi satser på salat og pølser, vi skal have 

bestilt pokaler, slikposer, ænder og kyllinger, borddækning.  



-Futsal. Ole har været til møde i Jægerspris, vi prøver at få en træningskamp 

mellem 2 superliga hold. Ole kigger på muligheden for at lave et par stævner.  

Vi har tilmelde 5 til inspirationsdag.  

-Trænerkursus. Vi snakker med trænerne om hvem der er interesseret i et 

kursus og så går vi videre med det. 

 

Punkter til næste gang:  

Ungdomsafslutning 

 



Referat fra d. 03-07-2013 

Tilstede: Daniel Kristiansen, Morten Meldgaard, Ole M. Jensen, Ulrik Krog-

Henriksen, Lars Jensen 

 

1. Referaterne blev godkendt ;0) 

 

2. Der har ikke været møde siden sidst. Omklædningsrummet er i gang med at blive 

renoveret. I kælderen er der båret nogle maskiner op som skal køre til jernhandlen. 

Vi mangler at få de nye maskiner ned. Der ikke nogen nyt om førstehjælpskurset, 

men vi rykker for det så der hurtigst muligt kan blive meld noget ud. 

 

3. Ungdomsholdene holdte afslutning d. 27/6 med kamp mod forælder og med 

pølsevognen åben, stor succes og til stor glæde for de unge. Ungdomsholdene 

starter op d. 13/8. Hold tilmeldingen er meld ud. Der blev hold møde med 

ungdomstrænerne d. 25/6. Ole går videre med træneruddannelse efter 

sommerferien og får snakken med de fornødne personer. Vi kommer til at mangle 

en u-6 træner efter sommeren. Ulrik har været til møde omkring ungdomsholdene 

om hvordan man kan få afviklet flere kampe. C-licens kurser er meld ud til klubber 

hvis der er nogen klubber der vil afholde dem. Vi arbejder videre med at få afholdt 

et kursus senere på året. Der bliver afhold afslutning d. 26/10.  

 

4. Den nye 1- holds træner hedder Lars Wodschou og har tidligere været 

assistenttræner for Frederiksværks 1- hold. Vi satser på at starte op igen d. 21/7, 

men vi vil meget gerne have tilbagemelding om hvor mange der komme. Lars kunne 

godt tænke sige der blev afhold en træningsdag. 10/8 hvor vi mødes formiddag med 

træning, efterfølgerne kamp og til slut lidt hygge. Vi har fået en ny 2-holds træner i 

Ole M. Jensen. Vi vil prøve at få afviklet 1- og 2 holdets hjemmekampe samme dag. 

Veteranerne sluttede på en rekord høj placering som nr. 4, tillykke til dem. 

 

5. Lars mangler venter stadig på at de sidste betaler kontingent. Man kan betale 

kontingent for efterårs sæsonen fra d. 1/8 og skal senest betales d. 1/9. De næste 

møder bliver d. onsdag d 14/8 og onsdag d. 11/9. 



Referat fra d. 15-05-2012 

Tilstede: Anette Spencer, Henrik Petersen, Daniel Kristiansen, Andreas Kristiansen 

 

1. Referatet blev godkendt af alle på nær af Morten Meldgaard 

 

2. Intet nyt.  

 

- Henrik forhører sig til hovedbestyrelsen hvad man kan gøre for at undgå 

alt det jord udenfor omklædningen.  

- Henrik spørger ligeledes om det er muligt at få ryddet op i boldrummet.

     

 

3.  

- Conventus er kommet op og køre og Anette viser hvordan det virker. 

Kontingenterne begynder så småt af komme ind. Senior spillerne er dog 

ikke så aktive. Anette og Andreas tager ned på skolen tirsdag og torsdag i 

næste uge for at hjælper spillerne med at betale kontingent igennem 

conventus. 

- Der står d.d. kr. 19.000 på kontoen. Derudover er de forløbne kontingenter 

ikke overført, vennerne overfører kr. 14.000 i tilskud. Der ligger dog en 

regning på kr. 34.152 for træningstøj til seniorerne og U-16 drengene. 

- Trappe manden har ikke betalt sit sponsorat til 1. holdets kamptøj. 

- St. Lyngby kran og container har ikke betalt sit sponsorat til 

træningsdragterne. 

- Det er kun St.Lyngby Auto og Sejer Meldgaard A/S som har forlænget 

deres kontrakt omkring deres skilte. 

- Der bliver egen betaling for U-9 drengene når de skal til pinse cup og det 

dækker omkostningerne til bussen. 

- Det er stadig de samme 5 som skylder kontingent for tidligere år 

 

4.   

- U-7 og U-8 drenge skal til Danske Bank cup i Melby d. 24 juni.  



- Der er kommet et U-13 7-mands hold fra Skævinge som trænes af: Marcus 

Hansen, Patrick Grabow, Aske Iversen, Frederik Petersen. Henrik Petersen 

er kontaktperson. De træner mandag og onsdag fra 17.00-18.30. 

- Tirsdag d. 29 maj bliver der fotografering af alle ungdomsholdene fra 17.00 

– 20.00. Der bliver mulighed for hver enkelt spiller at købe et holdfoto.  

 

5.   

- Spillertøjet til 1. og 2. holdet er kommet, samt træningsdragterne. Daniel 

finder de to ekstra trøjer som trappe manden skal have. 

- Der er kommet nye net i kamp banen.  

- Veteranerne skal have nyt tøj inden for en overskuelig fremtid, Henrik 

arbejder på det.  

- Der er kommet klager over øl dåser og cigaret skodder uden foran 

omklædningsrummene.   

 

6.  

- Anette og Henrik sørger for at de nye ”klubtrøjer” bliver sat i omløb via 

hjemmesiden. 

- Henrik minder igen Per om vores mål ansøgning. 

- Vi er blevet enige om at kampbanen kun bruges til kampe og ikke træning. 

- Daniel snakker mere konkret med Jonas om Skotlands tur til Foråret. 

- Pinsedag (søndag d. 27 maj) sørger Andreas og Daniel for at tribunen bliver 

istandsat og malet.  

- Daniel er blevet spurgte om det kunne være muligt at lave et ”lukket” 7-

mands hold. Vi blev enige om at det umiddelbart ikke var nået problem. Vi 

vil dog gerne have en liste på omkring 14 spillere før vi går videre med det.   

 

7. Onsdag d. 20-06-2012 kl. 17:00 hos Henrik  

 



Referat fra d. 16-10-2013 

Tilstede: Daniel Kristiansen, Morten Meldgaard, Ole M. Jensen, Lars Jensen. 

Afbud: Ulrik Krog-Henriksen. 

 

1. Referaterne blev godkendt.  

 

2. Tiderne til Kunstgræsbanerne, det bliver tirsdag 19-22 og lørdag 15-18. 

ibrugtages tilladelse. Nyt til hovedbestyrelsen: Bænke uden foran 

omklædningsrummene, Conventus.   

 

3. Indendørs tiderne er på plads for begge hallerne. 

 

4. Der er spillermøde på tirsdag d. 22/10. Old Boys blev kredsvinder, og er 

dermed rykket op.  

 

5. Der er lidt hængepartier der mangler at betale kontingent.  



Referat af bestyrelsesmøde d. 20-10-2014 i klubhuset. 

 

Tilstede: Morten Melgaard, Ole M. Jensen, Daniel Kristiansen, Aske Iversen, Ulrik krog-henriksen. 

Afbud: Lars Jensen. 

 

1.  Godkendelse af referat: Godkendt 

2. Nyt fra/til hovedbestyrelsen: Fodbold afdelingen var ikke til stede til 

hovedbestyrelsesmøde og har ikke fået referat endnu. Gadevang har brug for en 

hjælpende omkring kunstgræsbanen, og der vil vi selvfølgelig hjælpe. 

3. Ungdoms afd. Ungdommen rykker træningen indenfor nu. Vi venter på at få 

datoerne for kampdage. D. 1/11 kommer der et futsal kursus for u10-11-12 samt D. 

29-30/12.  

4. Senior afd. Old boys holder pause 2 uger inden de starter på i koldhallen. 

Seniorerne mangler stadig et par kampe. 

5. Økonomi.  

6. Evt.  

-Venne ansøgning: kigget igennem og lavet. 

-Ungdomsafslutning: Ulrik finder ud af hvor mange der er tilmeld, Ole køber ind, 

Morten køber slikposer. Vi mødes 9.30. vores unge hjælpere kommer 11.30. 

7. Punkter til næste møde: Futsalstævne 

8. Næste møde. D. 17/11 og D. 16/1 



Referat fra d. 21-08-2013 

Tilstede: Daniel Kristiansen, Morten Meldgaard, Ole M. Jensen, Ulrik Krog-

Henriksen, Lars Jensen 

 

1. Referaterne blev godkendt. 

 

2. Der har ikke været noget møde siden sidst. Omklædningsrummet er under 

ombygning, og vi håber det snart er færdig og klar til brug. 

 

3. Ungdomsholdene er alle godt i gang. Ulrik har gået materialet igennem og 

fundet ud af hvad der mangler. Der er overnatning for u-9 og 10 i weekenden.  

 

4. Morten er i gang med at få påsat dommere til de kampe vi selv skal dømme. 

Vi har trukket serie 6 holdet, da der mangler spiller. Seniorholdet er kommet i 

gang med den nye træne. Der er mange til træningen og der er godt med tryk 

på. 1-2 holdet kampe der ligger i weekenden med kræmmermarkedet er 

flyttet. Old boys er også kommet i gang med træningen.  

 

5. Lars har ikke kunne bruge convintus et stykke tid, men det er oppe og køre nu. 

Kontingent opkrævningen er sendt ud til alle spillerne. Der er heldigvis ikke så 

mange der mangler at betale. De opdateret medlems lister skal sendes over i 

klub Office, nyt krav fra UEFA. 

 

6. punkt til næste gang: Vi skal snart søge hal tider og banefordeling.         

         : Afslutning, hvem gør hvad.         

         : Futsall.           

         : Trænerkursus.                          

Ole finder en opdateret liste med 1-holds kampen som kommer på 

hjemmesiden.  Daniel Andersen hjælper lidt til på 2- holdet. Ulrik Laver et 

oplæg omkring vin arrangementet. Der bliver afholdt et møde for 

ungdomstrænerne tirsdag d. 17/9 kl. 18.15, omkring indendørs, trænings tider 

og uddannelse. Næste møder 18/9 og den 9/10 kl. 19.00 



Referat af bestyrelsesmøde d. 23-04-2014 i klubhuset. 

 

Tilstede: Morten Melgaard, Ole M. Jensen, Lars Jensen, Daniel Kristiansen, Ulrik krog-henriksen og Helle 

Bragholz. 

Afbud: Aske Iversen 

1.   

2. Morten har været til møde d. 26/3. der blev snakket om børnearrtester. Der bliver 

hold st. hans d. 23/6 kl. 19.00. Det roder for meget, så der skal ryddes op snart. Det 

er kun afdelingsformændene der må gå i kiosken. Koordineret sportsindkøb, prøve 

at samle det lidt så vi måske kan få det billigere. I uge 22 kommer havedøren til 

klubhuset. V vil undersøg hvad et mobilbatteri (til musikanlæg) koster som man kan 

tage med ud til hjemmekampene. En kalender på hjemmesiden som kan give et 

større overblik over hal tider og andet godt. 

3. Der er holdt møde med trænerne i går. Der skal laves elektronisk holdkort. M 

station, hvor skal den være og hvornår kommer den. U6-u7, der bliver holdt 

forældremøde 1/5 kl. 17.00. Der mangler stadig nøgler.  

4. Fodbold fitness er i gang, Ole starter som træner, men de skulle gerne snart stå 

for det selv. Old boys og veteranerne køre bare der ud af. Det går ikke skide godt for 

2-holdet, der mangler stadig holdleder. 1-holdet har spillede to kampe, så der to 

hold der har trukket sig.  

5.  Der skal gang i conventus. Morten har snakket med Jens om tilskud til bus til 

pinsecup. 

6. Der skal være åben i pølsevognen og kiosken til stævnet d. 22/6, der skal sættes 

dommer på kampene, Stævne informationsbord, Præmier, medhjælper, frugt. Der 

bliver vinsmagning onsdag d. 4/6 tema ”sommer”.  1/7 er der fristen for at få noget i 

klubbladet.  

punkt til næste møde: 

-  Stævne 



- Vinsmaning 

Næste møder er 21/5 og 11/6 kl. 19.00 i klubhuset  



Referat fra d. 24-02-2013 

Tilstede: Daniel Kristiansen, Morten Meldgaard, Ole M. Jensen, Ulrik Krog-

Henriksen, Lars Jensen 

 

1. Referaterne blev godkendt.’ 

 

2. Evaluering af generalforsamlingen. Hovedgeneralforsamling onsdag d 27/2-13 

kl 19.00. søger haltider til 2013-14 gerne ½ time mere. HSI ansøgninger sendt 

(renovering af omklædningsrum, Udendørs fitness, delevæg) 

 

3. Vi skal være bedre til at få nyheder ud til de unge. Vi arbejder på fælles 

stævne med de nærtliggende klubber. Ulrik er kontaktperson for 

ungdomsafdelingen. D. 19/2 var der møde med ungdomstrænerne. D. 10/3 

skal U-10 til stævne i Haslev. DGI arrangere førstehjælpskursus som vi gerne 

ser ungdomstrænere. Børneattester skal underskrives en gang om året. 

Morten snakker med Henrik om U-17 ture. Ulrik undersøger andre ture for de 

mindre hold. 

 

4. Der var seniormøde d. 11/2. Der blev snakket om forventningerne, og hvor 

mange hold der skal tilmeldes. Andreas Kristiansen står for påsætning af 

dommere. Vi vil arrangere en trænings weekend d. 22-23/3. 

 

5. Vi har ansøgt om tilskud til bolde og net. Kontingent bliver sendt ud d. 1/4 og 

skalbetales senest d. 1/5. Lars finder dage hvor han sidder i klubhuset og 

hjælper med betaling. 

 

6. Stor kursusdag bliver afhold d 20/4 fra 9-14.30 og store trænerdag d 9/5. Vi vil 

oprette en Facebook side for fodbold afdelingen. Vi vil lave nogen futsall 

aktiviteter og flere fælles arrangementer (vinsmagning, ølsmagning, OSV) 

Næste møder er d. 25/3 kl. 19.00 og 1/5 kl 19.00. 



Referat af bestyrelsesmøde d. 24-08-2014 i klubhuset. 

 

Tilstede: Morten Melgaard, Ole M. Jensen, Daniel Kristiansen, Ulrik krog-henriksen, Lars Jensen. 

Afbud: Aske Iversen, Helle Bragholz. 

1.  Godkendelse af referat: Godkendt 

2. Nyt fra/til hovedbestyrelsen: Vi får nøgler ind til hallen, DGI kursus, børneartester, tider til hallen, 

venneansøgninger, klubfester. Vi vil gerne have nye bænke foran omklædningsrummende og have styr på 

vandet i omklædningsrummende.  

3. Ungdoms afd. U.10-11-12 køre derude af. Vi vil lave en folder til forældrene om hvad vi forventer af 

dem, den kommer også på nettet. 

- De nye små: Vi skal have sat opslag op i børnehaverne. 

- Trænersituation u7/u8: Vi skal finde nye træner til de mindste. 

- Trænerkursus: På onsdag er der trænerkursus. Vi vil prøve at få arrangeret et mere i år og måske et i 

foråret. 

- Afslutning: Søndag d. 26/10 afholder vi afslutning for de ungdoms afd. 

4. Senior afd. Der er rigtig god opbakning til fodbold fitness Q. 1.holdet har tabt de første 2. 

- 2. holdet: Der bliver lavet et spillemøde tirsdag d. 26/8 efter kampen. 

5. Økonomi.  

- Kontingenter: Vi mangler at få de sidste betalinger fra nogle af de små, som så ofte før mangler også 

nogle af senioren også, to Old boys og to veteraner. Betalingerne for efteråret bliver sendt ud snarest, 

betalingsfristen bliver 15/9. 

 

6. Evt. Der bliver lavet en henvendelse til kommunen omkring multibanen. Der bliver dommermøde mandag 

d. 1/9.  

- Futsal stævne: 27-28/12 vil vi prøve at få lavet et futsal stævne op igen. 29-30/12. vil vi prøve at få lavet 

en træningsdag med futsal for vores egne spillere. 

- Skolefodbold: Vi vil arbejde lidt videre med at prøve at genopføre skolefodbold. 

7. Næste møde: Onsdag d. 24/9 kl. 19.00 og mandag d. 20/10 kl.19.30 

8. Punkter til næste møde. 



Referat af bestyrelsesmøde d. 24-09-2014 i klubhuset. 

 

Tilstede: Morten Melgaard, Ole M. Jensen, Daniel Kristiansen, Ulrik Krog-Henriksen, Lars Jensen, Aske 

Iversen. 

Afbud: Helle Bragholz. 

 

1.  Godkendelse af referat: Godkendt 

2. Nyt fra/til hovedbestyrelsen: Vi har fået samme hal tider som sidste år. Vi har 

fået bænke udenfor klubhuset samt varm vand i bruserne.  

3. Ungdoms afd. Der er blevet holdt møde for ungdomsholdene. Alle holdene er i 

gang og klare sig udmærket. Der bliver hold et møde for det mindste hold. Ulrik 

laver indbydelse til five a side d. 26/10. Hvert hold skal stille med 1-2 forældre til at 

hjælpe. Der bliver afhold 2 trænerkurser og 1 futsall kursus inden jul og 1 

trænerkursus efter jul. 

4. Senior afd. Der bliver lavet noget fodboldfitness i koldhallen for old boys og 

veteranerne efter efterårsferien, Ole laver opslag. Vi tilmelder et hold til futsall.  

5. Økonomi. Lars har været uden internet, men får snarest kigget på det igen. Lars 

har været på kursus conventus. D 1. oktober er seneste betaling for seniorer, old 

boys og veteranerne.  

6. Evt. Der bliver afhold dommertur d. 11/12. 

7. Næste møde: mandag d. 20/10 kl.19.30 

8. Punkter til næste møde. 

- Venne ansøgninger 

 



Referat af bestyrelsesmøde d. 25-03-2013 i klubhuset. 

 

Tilstede: Morten Melgaard, Ole M. Jensen, Lars Jensen og Daniel Kristiansen. Ulrik Krog-Henriksen kom lidt 

senere 

1.   

2. vi prøver at få lagt billet ind på flere trænings tider i hallen. Vi søger om tilskud 

om et nyt sæt 11-mands mål. 

3.  Ulrik hænger nogle plakater i børnehaver for at skaffe ny folk. Ulrik sender en 

liste med træner og holdleder for ungdoms afd. så det kan blive opdateret på 

hjemmesiden.   

4. Morten og Lars skal til møde i DBU sjælland på onsdag omkring dommerstrejke, 

Andreas finder en dag til dato hvor der skal holdes dommermøde. Jan Ib bliver ny 

holdleder for 1-holdet. Vi har meld 3 hold til i senior afdelingen. Der mangler forsat 

en holdleder til det sidste hold. Der er tilmeld et senior hold og et oldboys hold til 

Landstævnet 2013. 

5. Lars afventer lige det sidste fra bank verden så har han styr på det. Lars melder ud 

hvad for dage han sidder i klubhuset og hjælper med kontingent. 

6.  Daniel få lavet en facebook side for fodbold afdelingen. Der bliver lagt et link på 

hjemmesiden hvor man kan komme ind og tilmelde sig. Alt det materieller er der 

styr på. Der er ved at blive købt et nyt udebanesæt til 1-holdet. Der er bestilt 10 

langærmet trøjer, der bliver sendt besked ud til de 10 spiller om pris, når Morten 

ved nogen nærmere. 07-04 mødes bestyrelsen ude på banerne og ordener net og 

rejser udskiftningsbokse.  

De næste møder er onsdag d. 01-05-13 Kl. 19.00 og onsdag d. 29-05-13 Kl. 19.00 



Referat af bestyrelsesmøde d. 26-03-2014 i klubhuset. 

 

Tilstede: Morten Melgaard, Ole M. Jensen, Lars Jensen, Daniel Kristiansen og Helle Bragholz. 

Afbud: Aske Iversen, Ulrik (kageafbud) 

1.   

2. Vi skal sige hvilke haltider vi ønsker og hvornår vi ønsker hallen hele dagen. Der 

har været møde omkring multibane. Vi har fået afslag på ny kridtvogn. Egon 

arbejder på bænke og havedør.  

3. Puljerne og programmerne er klar, der skal bare sættes dommer på kampene. 

Dommermøde mandag d. 7/4. Vi har trænerne på trænerkursus. Ole hører om hvem 

der er interesseret i at deltage i stor trænerdag. Vi i gang med at arranger et stævne 

d. 22. 

4. Der mangler stadig holdleder til 2-holdet. Der er godt gang i træningen for div. 

hold 

5. Der er stadig ikke gang i conventus. Lars undersøger alternativer og underretter 

os andre. Vi har fået sponsorater fra Stor Lyngby kran og container og Hillerød el 

service. 

6. rette på hjemmesiden, træner, sponsorater (fodbolden sponsorer) 

Vi er i gang med at få gang i ”Fodbold fitness” gerne for nogen af mødrene i 

klubben. 

punkt til næste møde: 

- Praktiske opgaver til stævnet d. 22/6 

Næste møde er onsdag d. 23-04-13 Kl. 19.00  



Referat fra d. 12-06-2013 

Tilstede: Daniel Kristiansen, Morten Meldgaard, Ole M. Jensen, Lars Jensen 

Afbud: Ulrik krog-Henriksen 

 

1. Referaterne blev godkendt.’ 

 

2. Morten var til hovedbestyrelses møde d. 29/5, hvor fodbold afdelingen blev 

bedt om at fjerne cigaretskodder efter træning og kampe. Træningsmålene 

bliver udskiftet og kampmålene bliver ordnet. Renoveringen af 

omklædningsrum nr. 3 starter i næste uge, der kommer nye klinkker, bænke, 

loft og udluftning. Sankt hans bålet bliver tændt kl. 19.00. Førstehjælpskursus 

bliver d. 18 eller 25/8. hallen er reserveret til futsall d. 27-29/12. Forslag til 

hovedbestyrelsen om en ny bænk ude foran omklædningsrummene og ny 

snor til flagstangen. 

 

3. De fleste af ungdomsholdene har sidste kamp næste weekend. D. 27/6 er der 

hygge for ungdomsholdene. Sommerland Sjælland cup var en stor succes der 

helt sikkert skal gentages. Ungdomsholden starter op igen d. 13/8.  

 

4. Morten har snakket med 2 træner emner der dog har andet at se til. Vi har 

fået en uopfordret ansøgning og har 4 andre på blokken. Om tirsdagen vil der 

henover sommeren være træning for seniorerne. Vi mangler holdleder til 3- 

holdet. Vi har lavet en dusør ordning hvis man skaffer nye medlemmer til 

fodbold afdelingen. Der kommer et afsluttende spiller møde på et tidspunkt.  

 

5. Vi har indtil videre solgt 53 målaktier. Vi mangler stadig at få kontingent fra de 

sidste spiller. Lars sender mail ud med medlemmer og nr. til trænerne. 



Referat af bestyrelsesmøde d. 20-06-2012 
 

Tilstede: Henrik, Daniel, Anette og Andreas 
 

1. Referatet blev godkendt. 
 

2. De sidste detaljer omkring klubtrøjerne er faldet på plads. 
Ansøgningen omkring de nye 11-mands mål arbejder Per Lyngsie stadig på. 
Der er dog opstået problemer da ham som stod for det fra Hillerød 
kommunen’ side har skiftet job. 
 

3. Der mangler stadig penge fra Vennerne. 
Der står d.d. 18.500 kr. på kontoen. Der er dog 5-6 spillere som har betalt 
kontingent for hele året.  
Omkring d. første august eller første træning sender Anette besked ud til 
alle spillere om at det er tid til at betale kontingent. 
Der er kommet sponsor penge fra St. Lyngby Kran og Container samt fra 
Fysioterapi Marie Axelsen. 
 

4. 
Der er stadig folk som betaler kontingent via netbank og vi snakkede om 
hvordan vi kunne få de sidste til at betale via hjemmeside. 
U16 som bliver 17 i efteråret er tilmeldt i DBU Sjælland samt U17 pokal 
turneringen.  
U15 holdet bliver tilmeldt U17 11 mands til efteråret så der bliver to 11 
mands hold i U17 rækkerne. 
U13 drengene bliver meldt DGI turneringen til efteråret. 
U9 bliver til U10 og bliver tilmeldt i DGI.  
U8 bliver til U9 og er tilmeldt i DBU Sjælland.  
U6 bliver til U7 og er tilmeldt i DBU Sjælland. 
 
Der bliver tilmeldt et senior 7-mands hold i efteråret, da der er kommet 
nye spillere som ønsker at spille 7-mands fodbold. 



Daniel snakker videre med Ole og Jonas Andersen omkring en opstartstur 
til Skotland. 
 
5.   Onsdag d. 08-08-2012 
 
 
 



Bestyrelsesmøde 

d. 22-10-2012 kl. 17:00 hos Anette. 

 

- Der er d.d. tilmeldt 44 til five a side stævnet, 36 voksende og 62 

børn til spisning. I alt 98 til spisning. 

Morten har pølsevognen på trapperne. 

Henrik sørger for slikposer, ænder, plastik bestik.  

Andreas, Morten og Daniel gør hallen klar med bordopdækning. 

Pokaler er bestilt og skal bare hentes. 

Anette sørger for maden og bestiller det til kl. 17:00. 

Morten og Andreas laver skilte og resultat tavle til five a side + 

opkridtning. 

 

- Ansøgning til Vennerne er lavet så Morten kan tage den med til 

hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 24-10-2012. 

 

 



Referat d. 08 august 2012-08-08 

Tilstede: Anette, Daniel og Andreas 

Godkendelse af referat 

- Referatet blev godkendt. 

Nyt fra hovedbestyrelsen 

- Intet nyt 

Økonomi 

- Kontoen indeholder d.d. 40.000 kr. dette er dog inkl. tilskuddet fra 

hovedkassen som vi først ”plejer” af får til efteråret. 

- Det er stadig de samme 10 som mangler at betale kontingent, hvilket betyder 

at de bliver udelukket for alt træning og kamp indtil kontingentet er betalt.   

Ungdom 

- Vi mangler stadig kampprogram for U-13 og U-10 som spiller i DGI 

- Der er tilmeldt U-8 0g U-9 til Gribskov/Rema1000 Open 2012 d. 19 august 

2012. 

- De samme to hold er tilmeldt centerbager cup i Frederiksværk d. 01 

september 2012. 

Senior 

- 7-mandsholdet som blev vedtaget under sidste møde er i midlertidig blevet 

droppet da det viste sig at der ikke var spillere nok. 

Evt. 

- Vi besluttede at arbejde videre med sponsor ”forslaget” fra 

www.stotvoresklub.dk   

Næste møde 

- Aftales via mail. 



Referat af bestyrelsesmøde d. 26-03-2012  

Tilstede: Henrik, Anette, Morten, Daniel og Andreas 

1. Referat er godkendt og underskrevet. 

2. Intet nyt da det sidste møde blev aflyst p.g.a mange afbud.  

3. Anette meddeler at hun har problemer med PC’en med et Finans 

program til computeren som er bortgået efter hun har haft indbrud. 

Ved samme lejlighed blev der stjålet 2000 kr.. Vi har fundet ud af at 

foreningens forsikring ikke dækker foreningens ting som opbevares 

derhjemme. På kontoen står der lige pt. kr. 10.000,00 plus 4.000 i 

kontanter. Anette forsøger at få kontakt til gymnastik afd. Ang. 

conventus, så vi kan komme i gang med det.   

4. Henrik har bestilt overtrækstrøjer til de helt små samt til U-9 

drengene. Ungdomsholdene er blevet tilmeldt til turneringer. U-15 

og U-16 hos DBUS. og resten hos DGI. U-15 drengene har flyttet 

deres træning til mandag og torsdag fra 17.00 til kl. 18:30. U-6 til og 

med U-9 starter træningen d. 03-04. U-5 holdet starter d. 16-04. 

Henrik snakker med Venus omkring opkridtning af baner. Daniel 

forhører sig omkring en målmands træningsdag. 

5. Lars Christensen er begyndt at hjælpe Ole med træningen, de 

aftaler selv hvilke dage han kommer. Der mangler stadig holdleder 

til 2. holdet. Henrik bestiller det nye kamp tøj til 1. og 2. holdet. 

Morten spørger til træning om hvem der ønsker en langærmet 

spillertrøje (egen betaling).  

6. Der er bestilt 52 træningsdragter til senior og u- 16 drengene. Der 

har dog været en mindre misforståelse omkring moms. Der er 

blevet sendte opkrævninger ud til skilte sponsorerne. 

7. Der bliver sendt en ansøgning til hovedforeningen ang. nye 11 

mands mål. Henrik køber nye toppe, overtrækstrøjer og net. 

8. d. 25 april kl. 18.30 hos Henrik. 
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