
Bestyrelsesmøde i St. Lyngby IF fodboldafdeling. D.11-2-15 

Deltagere: Morten Meldgaard                                      

 Ulrik Krog Henriksen     

 Ole M. Jensen (ref.)     

 Anders M. Jensen, suppleant    

 Susanne Spanggaard, suppleant    

Afbud: Lars Jensen      

 Daniel Kristiansen 

Ad. pkt. 1: Bestyrelsen konstituerede sig som følger: Formand: Morten Meldgaard. Kasserer:  

 Lars Jensen. Sekretær: Daniel Kristiansen 

Ad. pkt. 2: Intet referat at udfylde (sidste møde var generalforsamlingen) 

Ad. pkt. 3: Eneste væsentlige nyhed fra HB er at kioskpasserne ikke finder det umagen værd

 at bemande kiosken på træningsdage. Dette er efter vores opfattelse (endnu) et 

 skridt i den forkerte retning hvad angår opretholdelse af et godt klubliv. Derudover

 kan vi, med ærgrelse, kun tage beslutningen til efterretning. Vi vil snarest muligt 

 tage de nødvendige skridt til at få oprettet et nyt og mere motiveret kioskudvalg. 

 Til næste HB møde har vi flg. punkter: Rengøringen i omklædningsrum opfattes 

 som mangelfuld. Der er konstateret problemer med at få udleveret nøglebrikker til 

 styrketræning. Der er en løs forbindelse til betjeningen af haluret. Forslag om 

 renovering af boldrum/lager. 

Ad. pkt. 4: I kassererens fravær var der ikke megen debat under dette punkt. Dog bedes Lars 

 give resten af bestyrelsen en restanceliste, senest onsdag d. 18-2. Kontingenter for 

 foråret skal betales senest d. 1. maj. Kassereren sørger for at inddrive opdaterede 

 medlemslister. 

Ad. pkt. 5: Ulrik indkalder hurtigst muligt til trænermøde hvor flg. skal på dagsordenen: 

 Tilmelding af hold, fælles ungdomstur, trænerkurser, udarbejdelse af 

 velkomstfolder, emner til kioskudvalg, træningstider, materiel. 

Ad. pkt. 6: Herresenior startede træningen lørdag d. 7-2, ca. 20 fremmødte. Morten er i 

 kontakt med beboerne i kildehuset. Der afklares hvad de har af ønsker samt hvad 

 vi kan tilbyde. Oldboys, veteraner samt fodboldfitness Q fortsætter træningen i 

 koldhallen. 

Ad. pkt. 7: Alt afhængig af vind og vejr skal vi have genstartet kridtmesteren efter vinterens 

 dvale.  



 Sponsorarbejdet fortsætter med Anders og co. Lars skal have større fokus på  at 

 følge op på de indgåede sponsoraftaler.  

 Ulrik laver oplæg til vinsmagningsarr. d. 1.-4. (Aftenens tema er grill-vine)  

 Daniel sørger for opdatering af hjemmeside, træner/lederoplysninger rettes og 

 suppleres med et (vellignende) foto. Deadline for dette er 15-3.  

 Daniel melder snarest ud med status på fjernbetjeningen til uret. 

 Morten har fået mandat til at forhandle en leveringsaftale vedr. sportsudstyr. 

 

 

Således passeret 

 

Ole M. Jensen        

    

    



Referat af bestyrelsesmøde d. 1-04-2015. 

 

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

Afbud: Susanne Spanggård, Anders Jensen 

1.   

2.  Ole har været til hovedbestyrelsesmøde. De skal have nu sekretær. Vi er kommet 

et skridt videre med at få nye mål. Der er kommet et tilbud fra et rengøringsfirma, 

de får en prøveperiode frem til sommer.  

3. Der skal til at opkræves kontingent igen.  

4. Der bliver hold møde omkring ungdomsholdene og transport. Der bliver hængt 

opslag op, i skolen og i børnehaven, med klubbens tilbud til de nye kommende 

fodboldspillere. Der er kommet tilbud helt fra Nykøbing om at komme og spille mod 

vores ungdomshold. 

5. Old boys begynder snarest på græs. Seniorerne starter op på lørdag kl. 15.30. 

Morten har bestilt dommer til 2 holdes kampe. 

6.  Der skal findes et par kioskpiger. Torsdag d. 7/4 vil vi se om vi kan lave 

fællesspisning for alle. Ole kigger på nogle trænerkursus. Vi arbejder på noget 

vinsmagning d. 13/5. 

De næste møder er onsdag d. 6-05-13 Kl. 20.30 og onsdag d. 10-06-13 Kl. 20.00 



Referat af bestyrelsesmøde d. 07-10-2015. 

 

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

Afbud: Susanne Spanggård og Anders Jensen. 

1.   

2. Vi har fået haltid fredag fra 18-21. 

3. Der er blevet fordelt tider til koldhallen. 1/11er der ungdomsafslutning, det 

starter kl. 13. Der bliver arrangeret tur til Pinse. Der er blevet talt om at lave noget 

specifikt træning for alle årgangene. Vi snakker om nye præmier i stedet for and og 

kylling.  

- Ungdomsafslutningen: Arrangementet starter kl. 13. Menuen bliver lasagne, salat 

flute. Svar fristen er søndag d. 25/10. Prisen bliver 45 kr. Der er en vand og slikpose 

til børnene.  

4. Der er et halvår tilbage af Lars´ kontrakt, vi vil kigge på en forlængelse. Der bliver 

kigget på træningstiderne i koldhallen for old boys og dameholdet.  

5. Lars har sendt rykkere ud. D. 10/11 skal Lars have medlemslisterne så han kan 

opkræve kontingent.   

6.   

-  Venneansøgning 

- Hæderspris/sportspris 

 

Det næste møde er onsdag d. 11 /11 Kl. 19.00  



Referat af bestyrelsesmøde d. 11-11-2015. 

 

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

og Anders Jensen. 

Ikke mødt: Lars Jensen. 

1.   

2. Vores emne til hædersprisen, blev desværre ikke til noget. Næst kommende 

onsdag skal bestyrelsen til møde med vennerne for at høre hvad vi kan få støtte til 

næste år. Vi er af dbu sjælland blevet tildelt en bou konsulent får de næste 2 år. 

3. Ungdomsafslutningen gik super godt. U- 13 vil gerne på fodboldtur og er kommet 

med et forslag, som vil blive drøftet videre.  

4. Vi har forlænget med Lars, så han er træner de næste 2 år. Vi kunne desværre 

ikke få Gunner ud og træne futsall fast, men han kommer nok en gang eller to.  

5. Lars har sendt rykker ud.  

6.   

- Nye emner til bestyrelsen. Vi snakket mulige emner. 

- Generalforsamling. Søndag d. 24/01-16 bliver der generalforsamling.  

Det næste møde er onsdag d. 16/12 kl. 19.05 



Referat af bestyrelsesmøde d. 16-09-2015. 

 

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

Jensen. 

Afbud: Susanne Spanggård,  

1.   

2. Hovedbestyrelsen vil gerne have et revideret budget. Vi får swipp i kiosken. Der 

har været vandskade i hallen. Der kommer et førstehjælpskursus. Har man en ide til 

hæderspris og sportspris, skal man skrive til Morten. 

3. Vi skal have lavet venne-ansøgning til d. 1/11. Lars og Morten laver et udkast til 

budget. Næsten alle har betalt kontingent.   

4. søndag d. 8/11 er der afslutning for ungdomsholdene. Tilmelding til dgi indendørs 

tirsdag d. 29/9. Trænermøde bliver arrangeret snarest muligt, Ole laver dagsorden.  

5. Der skal flyttede en 2-holdskamp den dag der er loppemarked. Tirsdag aften og 

lørdag formiddag, vil vi gerne have kunstgræsbanen.  Tirsdag 20.30-22.00, torsdag 

17.00-19.00 og fredag efter kl. 18.00 lørdag 8-12.30 har vi hallen. Vi vil prøve at få 

en til at komme og træne i futsall. Lars bestiller nyt spillertøj til 2-holdet.  

6.  Daniel arrangerer dommertur. Vi invitere vores sponsorer til vores vin 

arrangement.  

Punkter til næste møde. 

- Venneansøgning. 

- Afslutning for ungdomsholdene. 

- Opfølgning på trænermøde. 

Næste møde onsdag d. 7/10 kl. 19.00 og  


	Bestyrelsesmode-referat-11-2-15
	Referat-1-4
	Referat-7-10
	Referat-11-11
	Referat-16-09

