Mødereferat St. Lyngby IF fodboldbestyrelse
Tirsdag d. 1. maj kl. 19.00 i klubhuset
Deltagere: Ole Jensen, Camilla Andersen, Morten Meldgaard (sup), Peter Spanggaard og Karsten
Frederiksen (sup/ref).

Afbud: Mikkel Peter Dam og Anders Jensen (sup).

Pkt. 1 Godkendelse af referat
OK og med underskrifter af de sidste to referater. Hvor er mappen? Aktion alle.

Pkt. 2 Orientering fra HB v/Ole
Ole informerede om følgende punkter:
A: AV løsning til klubhus: vedtaget at igangsætte.
B: Oprydning af redskabsrum i hal iværksættes
C: Bandevogn repareres
D: Nyt vandal og atomsikkert skab til IF`s lydanlæg opsættes ved dommerbord.
E: Div. fejl og mangler på klubhus/hal er påpeget og søges fikset
F: Husk stormøde 2. maj. 3 mand kommer fra fodboldafd. (Ole, Camilla, Morten.)
G: Sct. Hans : Gode ideer til at udvikle arr. søges. Per kommer ikke. Forslag til fremgangsmåde er
velkommen. Hoppeborg, boldspil, stangtennis, grill evt. musik.
Generelt kan det nævnes, at der er behov for kasseren fra HB giver én briefinger af afdelingernes kassere.

Pkt 3: Ungdomsafd.
A: Trænersituation: 1½ træner stopper (U15). Jesper er i tænkeboks ift. dette. Ulrik er presset. Forældre
møde med Ulriks hold. Ole har et par stykker i kikkerten. Evt. Egon Madsen er et emne. Hvis der kommer
andre emner så sig til. Ole tager aktion.

Procedure for U15 tilmelding. Morten orienterede ift. stamhold. Der er et 14 dags vindue. Morten følger op
og snakker sammen med Camilla.
B: Turer/stævner: Er der styr på det? Man skal spørge først. Ole har et notat der skal formidles ud til
trænerne. Lyon’s cup er undervejs – Camilla har styr på det. Ulriks hold har fortsat kirkebladet.
C: Øvrigt: Venter på tøj. U11 udfordring med DGI koordinator. Sommerafslutning tager de sig selv af. Skal
formidles inkl. pølsevognsaftaler. Der skal skrives ud til Ulrik mfl. om den 12 eller 14.6. Peter tager aktion.
Peter og børneattester. Mangler fortsat tilbagemelding fra nogle. Kristian mangler. Peter tager aktion.

Pkt. 4: Seniorafd.
A: Trænersituation: Morten Eriksen takker fortsat nej. Anders hjælper fortsat indtil sommer. Der er mange
nye spiller. Morten snakker med Gunner. Jeppe er blevet holdleder.
B: Øvrigt: Henrik Belli er stoppet og han skal aflevere nøglerne.

Pkt. 5: Økonomi
A: Kontingent/medlemslister: Camilla orienterede. 8 mangler betaling. Camillia sender en liste til Ole med
dem der har betalt og dem der ikke har betalt. Zilas kan ikke åbne linket. Morten sender en mail til Camilla
med dem der mangler og nye der er kommet til.
Tilskud fra venner henter Camilla løbende. Jakkeregning har Camilla ikke modtaget endnu. Der er styr på
økonomien. Opkrævningsliste for seniorer sender Camilla til Morten. Suppleanterne skal ikke opkræves.
Cammilla overføre penge til Jan jf. kontonummer.
B: Status i øvrigt: Intet at bemærke.

Pkt. 6: Aktivitetskalender
Budget til HB skal være klar før generalforsamling. Dvs. flyttes fra én januar opgave til én december opgave.
Input til ”Venner” ansøgning skal være i september.
Kiosk forbliver én januar opgave.
Januar: B&U konsulent ikke aktuel pt.
Februar: Værdier kan vi huske dem. Dommerpåsætning kun på træningskampe. Input til holdtilmelding.
Marts: B&U væk generelt. Baneforhold med.

April: Fællesspisning. Peter snakker med Ulrik.
Maj: Haltider er nu, specielt weekender. Ungdomsturer skal flyttes til september.
Juni: Afslutning Ulrik/forældre. Evt. sankthans cup – evt. ide til i morgen.
Juli: Ingen.
August: Input til kunstgræs tider.
Sept: Weekend tid flyttes fra maj.
Oktober: Ansvar i forhold til øl/vin. Nye seniorkokke. Trænerkurser nyt.
November: Intet at bemærke.
Dec.: Futsal udmelding kommer meget sent. Bør ligge et par måneder før (fx september opgave). Ole har
lavet drejebog.

Pkt. 7: Næste møder:
12. juni kl. 19.00 i klubhuset.

Underskrifter:
Ole Jensen,

Camilla Andersen,

Peter Spanggaard

Morten Meldgaard (sup),

Karsten Frederiksen (sup/ref).

Mødereferat St. Lyngby IF fodboldbestyrelse
Tirsdag d. 12. juni kl. 19.00 i klubhuset
Deltagere: Camilla Andersen, Morten Meldgaard (sup), Peter Spanggaard, Mikkel Peter Dam og Karsten
Frederiksen (sup/ref).

Afbud: Ole Jensen og Anders Jensen (sup).

Pkt. 1 Referat
Sidste referat er underskrevet, mangler dog Ole’s.

Pkt. 2 Trænersituation
Mangler en afklaring iflg. Peter. Der søges videre.

Pkt. 3 Tilmeldinger
Mesterrækkehold er ikke blevet godkendt – bliver en del af række 1 iflg. Morten.

Pkt 4 Børneattester
Peter informerede om status. Mangler nogle. Peter følger op på dem.

Pkt. 5 Økonomi
Indmeldelse/kontingent teksten mm. på foreningens hjemmesiden vil Peter få opdateret.
U-betegnelsen skifter ved sommerferien og det får indflydelse på kontingenterne.

Pkt. 6 Huskeliste Juni
Ingen nødvendig aktion.

Pkt. 7 Veteran sokker:
Peter tager aktion ift. Kasper.

Pkt. 8 Fællestræning
Fra torsdag den 28.6 er der fælles sommertræning for senior og veteran holdene. Tiden er fra
kl.19-20.30. Peter og Morten tager aktion.

Pkt. 9 Sankt Hans
Morten sidder med i planlægningsgruppen. Evt. opslag på Instergram.

Pkt. 10 Nyt møde
Tirsdag den 3 juli 2018 kl. 19 i Klubhuset.
Afbud fra Karsten til næste møde.

Underskrifter:
Camilla Andersen,

Peter Spanggaard

Morten Meldgaard (sup),

Mikkel Peter Dam

Karsten Frederiksen (sup/ref).

Mødereferat St. Lyngby IF fodboldbestyrelse
Torsdag den 22. marts 2018 kl. 19.15.
Deltagere: Ole Jensen, Camilla Andersen, Morten Meldgaard (sup), Mikkel Peter Dam, Peter Spanggaard,
Anders Jensen (sup) og Karsten Frederiksen (sup/ref).

Afbud: Ingen.
1. Orientering til/fra hovedbestyrelsen
TV-løsning til klubhus ønskes - Morten aktion.
Vedligehold indvendig klubhus ønskes – Ole aktion.
m
Dør ved omklædning dårlig – Peter aktion.
Spg. fra Peter vedr. Fællesmøde - Hvem kalder ind? Der er møde efter Påske hvor det pkt. er på.
Har modtaget mail fra Hillerød kommune vedr. åbning af baner 1 maj.
Fællesprojekt/Parkering (Karen). Hvem driver det og hvad sker der? Afklares vel på næste hovedbestyrelses
møde.
Gymnastikopvisning og parkering. Bestyrelsen lukker fodboldbanerne af imens. Ole tager aktion.

2. Nyt fra propaganda ministeriet
Peter har lavet en Instagram profil. Der bør laves en notits til forældre mht. at #stlif kan bruges.
Facebook gruppe. Morten laver en ny version. Den oprindelige bliver renset for uvæsentlig info.
Ole tager fælles Facebookside med til Karen.
Annoncepriser forening: ½ side Hillerød posten 2500 kr. Indhold: Fx aktiviteter, området billigste
kontingent. Mikkel tager aktion. Fælles annonce forslås hovedbestyrelsen. Ole tager aktion.
3. Økonomi, status
Jan Ib betaling for sidste ½ år som holdleder. Morten kontakter ham mht. en konto nr.
Opkrævninger er sendt afsted.
Camilla sender spillerliste til Peter og han sender retur opdateret.
4. Seniorafd. Status inden sæsonstart
Mangler en leder. Anders er fungerende men der arbejdes på at finde en anden. 15-17 til træning.

Ingen emner i spil pt.. Morten kontaktes igen.
Der mangler en holdleder også for 8-mands holdet? Sonni vil vel godt men han skal hjælpes.
Peter Hansen som udskiftningsminister på 1’ste holdet. Morten aktion.
Jeppe vil måske godt være vandbærer om lørdagen. Anders spøger ham.
Jesper/Henning bør spørges mht. 2’ed holdet. Morten og Anders sætter et møde op, hvor Ole deltager.
Kampstart ca. 8-9 maj.
Vi har kunstbane lørdag kl.12-15 + tirsdag kl. 20-22. Morten bestiller kunsten påskelørdag kl.13.

5. Ungdomsafd. Status inden sæsonstart
14 kampe flyttes. Morten retter og mail rundsendes mht. regler for flytning af kampe.
Ole skylder Peter en dommerliste.
U15 bliver 8 mands hold.
6. Aktivitetsplan: Gennemgang (delvis)
Udsættes til næste møde. Det skal dog bemærkes, at Futsal planlægges allerede i september.
Forårsrengøring: Bestyrelsen
Stamhold: Morten laver et for mesterholdet.
Ansøgningsfrist mht. U15 for efteråret 2018 er fra den 1 til 15 maj.
7. Næste møder
Tirsdag den 1. maj 2018 kl.19.00 (Klubhuset).
Tirsdag den 12. juni 2018 kl.19.00 (Klubhuset).

Mødereferat St. Lyngby IF fodboldbestyrelse
Onsdag d. 27. november kl. 19.15 i klubhuset
Deltagere: Morten Meldgaard (sup), Mikkel Peter Dam, Ole Jensen og Anders Jensen (sup), Camilla
Andersen, Peter Spanggaard og Karsten Frederiksen (sup/ref).
Afbud: Ingen

A: Godkendelse af referat
Juni og oktober ref. er underskrevet og Karsten arkivere i mappen.
Fra dette møde laver Karsten et referatudkast til kommentering og efterfølgende sendes den til
web-master.

B: Økonomi, herunder tilskud fra Venner
Intet at bogføre siden sidst.
Trænerbetaling er næsten klaret.
Penge fra foreningen ”Vennerne” fra sidst er modtaget.
Medaljer mm. er betalt.

C: Senior. Status og trivsel
Planlægning er på plads (inkl. træningskampe). Der er 6 stk. på programmet.
Der er efterspørgsel på kunstgræsset.
Kunstgræs har vi fra tirsdag (kl.19-22).
Anders og Morten kan også bruge DBU-manden, nævnt nedenfor.

D: Børn. Status og trivsel
Alle hold er igang med vintertræningen i hallen og/eller loppehallen.
Træningstider jvf. Hjemmesiden.

Kunsten for bestyrelsen, trænerne er at finde flere deltager, men hvordan?
Mikkels hold er under pres (kun 6 deltager pt.).
Evt. forældremøde ligesom på Ulriks hold?
God ide – sættes i værk efter jul. Ulrik, Anders og Mikkel vender tilbage med datoer (fx lørdag den
15.12)? Ole og Peter stiller gerne op fra bestyrelsen.
Ole snakker med de forældre/træner der er her på torsdag (29.11).
DBU-mand (Richard Lija) bør inviteres til at guide trænerne. God ide. Morten tager aktion.
Evt. kan vi benytte samarbejdsmulighed med Nordsjælland? Mikkel spørger kontakten Michael
Krat.

E: Materiel, herunder administration af spilletøj
Ole har bestilt 2 sæt tøj til de mindste.
Foreningen ”Vennerne” står for finansiering af spillertøj med navn mm., som man tager med hjem.
Men hvordan?
Udgangspunktet er at vi udlevere et sæt spillertøj i 2019.
Det kan være en gulerod for ovennævnte forældremøde.
Prisen på trænertøj undersøges også.
2 sæt mål tremandbold er købt.
Streetbolde: God ide at købe.
Plexiglas er købt.
Mikkel vil godt tilvejebringe plader til fodboldbander i koldhallen (ca. 90 meter rundt). Morten
spørger Jens snarest og Mikkel tager aktion.
2’ed holdet kan evt. bruge spillersæt Ole har købt.
Ole klare sokker til Veteranholdet.

F: Næste møder, herunder generalforsamling

Næste møde torsdag den 10.1.19 kl.19.15.
Vi ønsker Generalforsamling torsdag i uge 4/2019. Afventer tilbagemelding fra Ole.
På valg: Camilla og Ulrik.
Der mangler én til bestyrelsen, gerne forældre fra børneholdene. Alle opfordres til at komme med
emner.
Ole, Peter og Mikkel er i bestyrelsen pt.
Suppleanter: Morten, Anders og Karsten.
Morten, Ole og Susanne var på valg sidste år. Mikkel og Peter kom ind sidste år.

G: Evt.
Ændringer i kontingent. Ole undersøger sagen.

Underskrifter:
Ole Jensen

Camilla Andersen,

Peter Spanggaard

Anders Jensen (sup)

Karsten Frederiksen (sup/ref).

Morten Meldgaard (sup),

Mikkel Peter Dam.

Mødereferat St. Lyngby IF fodboldbestyrelse
Torsdag den 28. februar 2018 kl. 19.00
Deltagere: Ole Jensen, Camilla Andersen, Anders Jensen(sup), Mikkel Peter Dam, Peter Spanggaard og
Karsten Frederiksen (sup/ref).

Afbud: Ulrik Krog-Henriksen og Morten Meldgaard.

Karsten skriver referatudkast, der rundes til kommentering (frist for kommentar = 1uge). Herefter sendes
endelig referat til web-master (Henning).

Økonomi (Camilla):
U15 Ansøgning 3x5000 kr til Barcalona. Nu ekstra ansøgning på 3x750 kr er modtaget. Vennerne er
kontaktet men ingen svar endnu.

Babyfodbold opkrævning kan køres nu. Camilla sender liste til Ole.

Regnskab følger budget 2018 pt.. 6-7 udestående der mangler at betale pt..

Holdtilmelding:
U15 (8 mands) mangler. Ole aktion mht. at trænerne får bekræftelse på hvilke der er tilmeldt. Frist for
tilmelding tidligt om ca. 1 mdr.

Mesterrækkehold: Morten/Ulrik skal tjekke hvornår der er ansøgningsfrist ifm. tilmelding til ny sæson der
starter august 2018.

Træner for holdene:
Peter sikre at lister opdateres (inkl. kontingent) og sendes til web-master mhp. opdate af hjemmesiden.

Trænermøde: Det indstilles at den afholdes den 22.marts i forbindelse med næste bestyrelses møde.
Der er behov for Ulrik aktion mht. invitation. Ole giver Ulrik besked og Ole deltager fra bestyrelsen.

Kommunikation:
Peter og Webmaster: Facebook og link fra hjemmeside er ikke umiddelbart muligt. Ole tager det med
hovedbestyrelsen og vender tilbage.

Mikkel har lavet flyer udkast der blev omdelt og forklaret. Mikkel retter jf. bemærkning og rundsender til
bestyrelsen. Der bør laves flyer til alle hold.

¼-sides annonce i Hillerød Posten: Hvad koster det fx for 10 gange (inkl. rød farve)? Mikkel kontakter
Michael Frydensberg og vender tilbage til Bestyrelsen med info.

Foreningsudviklingsmøder: Peter info. Ole bør rykke Per for invitation i god tid inden møderne.

U12/13 hold: Peter er blevet spurgt om et hold af Thomas Tofte. Peter tager aktion ift. Holdsports liste.

Seniortræning:
Ulrik og Anders er pt. vikartræner. Anders følger op ift. Jan Ib.

Opstartsudfordring – Anders ringer rundt. Der arbejdes også på maddage ifm træning (Søren og Claus)

Træningskamp planlægges til den 10. marts. Husk dommer. Anders tager aktion. Tjek lige med Henrik Belli
og Morten mht. hvordan.

Blå mappe:
På næste møde skal den gennemgås og opdateres. Alle bedes således forberede sig. Ole har dokumentet
elektronisk. Han har også dommerliste.

Trænerjakke og spillertøj:
Send en anmodning til Ole så tager han aktion. U9 sæt ønskes iflg. Mikkel. Veteranerne ønsker også et sæt,
specielt nye strømper.

Dommerliste

Ole sender dommerliste til Peter. Peter aktion mht. grundliste. Ole har i øvrigt en kollega der også er
fodbolddommer. Det vil være oplagt med en tur rundt med ham.

Andet:
Baneplejedag: Er i gang.
Sponsorskilte: Anders måler op pt..
Børneattester: Skal indhentes men vi ved ikke hvordan.

Næste møder
22. marts 2018 kl. 19.00 i klubhuset.
1. maj 2018 kl. 19.00 i klubhuset.

Mødereferat St. Lyngby IF fodboldbestyrelse
Onsdag d. 31. oktober kl. 19.00 i klubhuset
Deltagere: Ole Jensen og Anders Jensen (sup), Camilla Andersen, Peter Spanggaard og Karsten Frederiksen
(sup/ref).

Afbud:. Morten Meldgaard (sup), Mikkel Peter Dam

Sidste referat (fra juni mødet) er underskrevet af alle undtagen Morten og Mikkel.
Referat fra 1. maj er nu med alle de deltagenes underskrifter.
Karsten sender de nye versioner til web master.

Pkt. A Orientering fra HB mv. bilag fremsendes
Ingen bemærkning til rundsendt matr. Gode ideer.
Bl.a. cafe forslag.
Ny formand i hovedbestyrelsen.
Fodbold: Trænermøde + børneattester opf. Peter.
Ole har været udfordret med tid til de seneste måneder men er på igen.
Mødet med Vennerne er onsdag d. 14. november kl. 18.30 !!
Husk stadig at melde tilbage til Ole om I kommer el. ej senest på onsdag d. 7/11.

Pkt. B Venneansøgning
Rundsendt. Ole orienterede. Ingen kommentar fra bestyrelsen. Oppustelig bane vil bare samle
støv. Der arbejdes videre med fastbane (indhegnet spillebane).

Pkt. C Økonomi, herunder udbetaling til træner
Camilla gennemgik budget mm. Ole er i kontakt med målleverandør. Det ser fin ud.
Spillerskur: Mht. Plexiglas vil Anders følge op på Jens fra Vennerne.

Træner godtgørelse er blevet afklaret og Camilla tager aktion.

Pkt D Senior, status-medlemmer-trivsel
Veteran: Mangler spiller. Peter følger op på ift. venteran hold så vi kommer til at spille med nogen
på vores niveau.
Senior: Før sommerferie fin. 15 stk. til træning i snit. Boddy makkerskab fungere. Resultat er over
20 deltager pr. træning. Men kræver at man ringer. Morten og Anders har planer.
Der bør nedsætter et udvalg: Model for ekstra spiller på holdene. Seminar afholdes.

Pkt. E Ungdom, status-medlemmer-trivsel
Forældre møde for de forskellige hold.
Kristian/Mikkel hold: Hvad gør man (aktiviteter /relationer)? Peter kigger på det i nær fremtid.

Pkt. F Kommende aktiviteter
Afslutning den 10. nov.
6. april 2019 forårsfest.

Pkt. G Hjemmeside
Peter har opdateret mht. træner mm. Anders sender info til Peter.

Pkt. H Evt.
Trænertøj: 4 par bestilles. Peter undersøger ift. træningsbukser.

Pkt. I Nyt møde
Info aften med Venner foreningen onsdag den 14.11.2018 kl. 18.30 i Klubhuset.
27.11.18 kl.19 samme sted.

Underskrifter:
Ole Jensen

Camilla Andersen,

Peter Spanggaard

Anders Jensen (sup)

Karsten Frederiksen (sup/ref).

