
Generalforsamling - mødereferat St. Lyngby IF fodbold  

Deltagere fra bestyrelsen: Ole Jensen (formand), Camilla Andersen (kasserer), Mikkel Peter Dam, Anders 

Jensen (sup), Morten Meldgaard (sup) og Karsten Frederiksen (sup/ref). 

Afbud fra Bestyrelsen: Peter Spanggaard. 

Tid og sted:      Torsdag d. 24-01-19 kl. 19.00 i klubhuset. 
 
 
Referat: 
 
Ca. 27 personer (inkl. bestyrelse) deltog i mødet. 
 
Ad.1) Valg af dirigent: 
Elith Andersen. 
Indvarslet i Hillerødposten for over 14 dage siden. Er indvarslet i passene tid.  
 
Ad.2) Afd. Beretning: 
Året der gået v/Formanden: 
Årets beretning i stikordsform: 
Bestyrelsen konstituerede sig som følger: Menige medlemmer: Mikkel Peter Dam, Ulrik Krogh-Henriksen og 
Peter Spanggaard. Sekretær: Karsten Frederiksen. Kasserer: Camilla Andersen. Formand Ole Meldgaard 
Jensen.  
Vi har i årets løb haft børnehold fra årgang 03 til årgang 15. Derudover har vi haft 2 seniorhold + 1 
veteranhold. Vi har haft hold tilmeldt turneringer hos DBU og DGI. 
Flere hold har været på ture, både indlands og udlands. 
Stort set alle hold er godt selvkørende. 
Året har været præget af at tænke drift. Et nyt opkrævningssystem er blevet implementeret. 
Vi vil rigtig gerne have 30 % flere medlemmer. 
Der er brugt megen energi og tid på nogen lidt ærgerlige ting: 
Ulrik så sig nødsaget til at trække sig fra bestyrelsesarbejdet. Det har været et stort tab for afdelingen og 
ikke mindst formanden. 
Et U-15 hold som på mange måder har fungeret rigtigt godt, både socialt og sportsligt. Men som samtidigt 
har slidt rigtig meget på de seneste års bestyrelser. 
Veteranholdets afholdte holdleder trak sig fra posten kort før sæsonstart. Da han pga. skader ikke selv 
kunne spille. 
Der er brugt mange ressourcer på at finde træner til seniorholdene. Flere gange har vi været tæt på en 
løsning. Det har vist sig rigtig svært at finde nogen med kompetencer, vilje , energi til at løse opgaven. 
Disse ting har tæret og drænet bestyrelsen og især formanden. Vi håber at der kan genmobiliseres kræfter 
og energi til afdelingen. 
Der er også masser af positive ting: 
Der har været, overraskende, god opbakning til seniorholdene. 
Der har blandt afdelingens medlemmer været lyst og vilje til at arrangerer Sct. Hans. 
Det er lykkedes at finde trænere til alle vores hold. 
Vi har godt styr på driften med økonomi, tilmeldinger m.v.  
  
 
Flere medlemmer er en udfordring. 



Ulrik er gået ude af bestyrelsen. Der har efterladt et hul ift. indsatsen med børn- og unge holdene. 
Tak til vennerne og hovedbestyrelsen, herunder sponsorer, træner og leder. 
Tak til resten af bestyrelsen. De gør en god indsats. 
 
Spørgsmål/Bemærkninger: 
Hvordan går det med Babyfodbold? Gennemføres søndage men vigende tilslutning. Årsagen er at hold for 5 
årige trækker og derfor er der for få. Formanden medgiver, at det ikke er ikke særlig tydligt, at det er der. 
Alle opfordres i øvrigt til at gribe bolde fra bestyrelsen eller lederne. 
 
Beretningen blev taget til efterretning af Generalforsamlingen. 
 
Ad. 3) Fremlæggelse af revideret regnskab: 
Omdelt og kort gennemgået af kasseren. 
Fald i indtægter pga. fald i antal. 
Underskud på 8185 kr. Er revideret og godkendt af revisor. 
 
Spørgsmål/Bemærkninger: 
Bøder og gebyr er faldet, hvilket er flot. 
Er det en succes med det nye kontingent system? Ja det syntes Kasseren og en enkelt bruger syntes også 
det er fint. 
 
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 
 
Ad. 4) Budget: 
Omdelt og kort gennemgået af formanden. 
 
Spørgsmål/Bemærkninger: 
Hvad er omk. Godtgørelse? Træner mm. 
 
Budget blev godkendt. 
 
Ad. 5) Afd. Planer fremover: 
Prøve at motivere træner specielt børnetræner. Der laves en aftale med en konsulent. 
Ansvarsfordeling skal gøres tydelig over for trænerne. 
Værdier og holdning: Alle skal være med og ikke på bekostning af. 
Ønsker at sikre matr. til tiden. 
Understøtte stævnetilmelding. 
Børnetøj med tilskud fra Vennerne: Ønsker, at sikre fornuftig Logistik. 
Gode ideer til flere medlemmer efterspørges, så kom gerne med dem til os. 
Alle opfordres til, at deltage i loppemarked og andre aktiviteter. 
 
Spørgsmål/Bemærkninger: 
Hvem kan drage nytte af Konsulent? Planen er alle træner. 
Er det i stedet for kurser? Det er ikke et nej til kurser men de er måske for teoretisk og derfor tror vi mere 
på en konsulent. 
Har I haft gode erfaringer? Ja. 
 
Ad. 6) Indkomne forslag: 
Ingen. 
 



Ad. 7) Fastlæggelse af kontingent: 
Uændret kontingent.  
Børn = 400 kr. to gange pr. år. 
Unge = 500 kr. to gange pr. år. 
Senior = 650 kr. to gange pr. år. 
Veteran = 550 kr. to gange pr. år. 
 
Det blev enstemmigt vedtaget. 
 
Ad. 8) Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
Camilla og Ulrik er på valg. Ulrik går ud og Camilla modtager genvalg:  
Den anden pladsen holdes åben det næste år, så hvis der kommer en (gerne en børneforældre) der vil med 
så er det OK. 
 
Det blev enstemmigt vedtaget. 
 
Suppleanter: 
Anders Jensen (sup), Morten Meldgaard (sup) og Karsten Frederiksen (sup/ref). 
 
Det blev enstemmigt vedtaget. 
 
Ad.9) Evt.: 
Hovedformand (Per Lyngsie): Det er rart at se det fungere i fodboldafdelingen trods alt. Hovedforening 
mangler derimod bestyrelsesmedlemmer og mhb. at finde en løsning inviteres bestyrelsen og suppleanter 
til møde den 7. feb. 2019. 
 
Formand vennerne (Jens Hansen): Det er godt, at kunne give tilskud til fodboldafdelingen og glad for 
opbakning fra afdelings medlemmer når der er arrangementer i Vennerne.  
 
Spørgsmål/Bemærkninger: 
Gaver og tøj - Hvordan styres det? Det er til alle ungdomsmedlemmerne.  
 
Mødet blev afsluttet med en dejlig tomatsuppe. 
 

Underskrifter: 

Ole Jensen (Formand) 

 

Elith Andersen (Dirigent). 

 



Mødereferat St. Lyngby IF fodboldbestyrelse (endelig) 

 

Deltager: Ole Jensen, Mikkel Peter Dam, Anders Jensen (sup), Camilla Andersen, Jens Dalsgaard, og Karsten 

Frederiksen (sup/ref). Nyt medlem Kamilla Bærtelsen. 

 

Besøg: Peter Spanggaard 

Afbud: Morten Meldgaard (sup)  

 
Tid og sted: Torsdag d. 9-5-19 kl. 19.15 i klubhuset. 
 

1: Godkendelse af seneste referat 

Er godkendt pr. mail og er på nettet. Underskrifter fra de fleste er nu også på dokumentet. Karsten 

arkivere. 

2: Økonomi. Budgetopfølgning, medlemslister 

Camilla omdelt kontoplan, budget mm. til orientering. Det ser fint ud. Mangler kun 6 ifm 

kontingent. Medlemslisten er opdateret.  

 

3: Hjemmeside 

Jens stillede spørgsmål. Brainstorm ifm indhold. Holdlister, Billeder af træner, osv.. Den er tænkt 

som et Opslagsværk. Jens tager aktion ultimo maj og sender udkast rundt inden opdatering. 

 

4: Børneafd. Status, multibane, spillersæt 

Ole: Børnetøjs sæt proces. Hvad syntes vi?Efter en drøftelse har vi besluttet at det bliver gratis. 

Evt. frisk layout ifm. udlevering. Mikkel og Ole taler sammen om det. 

Ole mangler nogle lister fra Mikkel. Mikkel og Ole taler sammen efterfølgende. 

Status for Afslutning: Hvornår? – Helst en tirsdag. Det bliver tirsdag den 25. juni. Camilla hyre 

pølsedame. 



Multibane: Anders har møde i morgen kl.10.15 med en udbyder. Banen bør ikke ligge bagved. 

Husk i øvrigt forskellige krav (fx brandkrav). Tilbud ønskes med billig, medio og dyr som vi tager 

stilling til. 

 

Kamilla: Ledig plads og vi vil gerne ha’ en fra børneafdelingen. Også gerne en mor. Ønsker én med 

Info fra side linjen. Hun siger ja til at blive inviteret næste gang og sønnen er med. Mail: 

Kamillab@hotmail.com . 

 

5: Seniorafd. Status 

Alt forløber planmæssigt på Veteranholdet. Sokkerne sidder godt. 

 

Senior: Går fint hverdagsmæssigt. 18 til træning – lidt op og ned. Mangler kursus i elektronisk 

holdkort.  

 

6: Opdatering fra hovedbestyrelse (HB) 

Peters plan som ny formand for HB er, at komme mere rundt i afdelingerne.  

Venne møde er gennemført. Ansøgninger til Vennerne skal følge 1. november deadline. Kunne 

være et løst punkt på dagsorden. Afdelingerne sender oplæg til HB der godkender. Venne møde er 

første onsdag i november.  

Møde mellem Peter, Per og Egon er gennemført og rollefordeling fastlagt. 

Er bl.a. i gang med, Nøgletjekrunde, Net forbindelse, Prioriteringsøvelse (fx Multibane). 

Klub arrangementer bør fremmes. Aktuelt er der Sankt Hans, Fastelavn osv. 

Status er, at vi har 5 afdelinger, hvor de 4 går godt. 

Pengene skal ud og arbejde iflg. formanden. 

Bankovenner er op i årene og der mangler opmærksomhed fra de aktive. Det vil HB følge op på. 

Mangler nogen der favner bredt. 

Formanden finde den stramme balance. 

Kontakt Ole eller formanden med ideer. Mikkels ide er følgende: Stor skilt ved indkørslen. 

mailto:Kamillab@hotmail.com


 

7: Evt. Skilteplan, evt. sommeraktivitet m.v. 

Fodbold bestyrelsen sagde OK på Mikkels oplæg – Mikkel tager aktion ift. forslag fra en 

skiltemand. Ole orientere Hovedbestyrelsen. 

 

Kristian vil gerne meldes til sommerland Sjælland stævne (U8) men hvordan? Frist den 15.maj.  

 

Sankt Hans/fest: Intet nyt.  

 

Nyt møde: torsdag den 13.juni 2019 kl.19.15. Karsten sender dagordens udkast ca. 1 uge inden. 

 
 
 

Underskrifter: 

Ole Jensen, 

 

Camilla Andersen,  

 

Jens Dalsgaard, 

 

Mikkel Peter Dam 

 

Kamilla Bærtelsen 

 

Anders Jensen (sup), 

 

Karsten Frederiksen (sup/ref). 



Mødereferat St. Lyngby IF fodboldbestyrelse 

Onsdag d. 10. januar kl. 19.15 i klubhuset 

Deltagere: Mikkel Peter Dam, Ole Jensen og Anders Jensen (sup), Camilla Andersen, Peter Spanggaard og 

Karsten Frederiksen (sup/ref). 

Afbud: Morten Meldgaard (sup) 

 

Tid og sted:      Torsdag d. 10-01-19 kl. 19.15 i klubhuset. 
 
Referat: 
 
1: Godkendelse af seneste referat 
November ref. er underskrevet og Karsten arkivere i mappen. 
 
Fra dette møde laver Karsten et referatudkast til kommentering og efterfølgende sendes den til web-
master. 
 
2:  Gennemgang af årets regnskab 
Udleveret og gennemgået i plenum af Camilla. Status er 99 medlemmer. Nedgang i antal og dermed 
nedgang i indtægt. Udgifter lidt lavere end sidste år. 25 års alderen er afgørende for tilskud fra kommunen. 
Bemærk årsafgrænsning. Regnskab er taget til efterretning. 
 
Budget: Det skal laves inden generalforsamling. Ole sender et budgetoplæg til Camilla og os andre. Stikord: 
Tysklandstur. 
 
3: Børneafd. >>Trivsel, aktiviteter, konsulent 
Trivsel: Tysklandstur. Peter tager aktion. 
Aktiviteter: Afholdt møde i hallen. 3-4 forældre (de sædvanlige) deltog.  
Der er kommet nye spiller til. 
Anders arbejder videre med stævner (fx en formiddags stævne). 
Træningstider på kunsten: Peter tager fat i Morten. Peter laver en kalender evt. på web’en. Gerne med i 
referat. 
Tilmeldingstider: Det afklare Peter også med Morten. 
Konsulent: Morten har talt med Richard. Evt. bruge ham som konsulent. Der mangler en aftale med 
manden ift. til ungdom. Mikkel tager fat i Morten og de arbejder videre. Tidspunkt afklares med trænerne. 
 
4: Senior. >> Opstart, aktiviteter, kontingent 
Veteraner: Flere spiller (comebacks). Peter sender en liste når vi skal til at spille kampe. 
Senior: Går godt – flere kommer til . Måske madordning og måske et 23. marts arrangement.  
Kontingent: Løse fugle løsning. Kampmedlem. Anders kan lige snakke med nogle af de nuværende 
spiller/kampmedlemmerne. Drøftes også på Generalforsamling. 
 
5: Materiel. Herunder debat om børnespilletøj 
Matr.: Veteranstrømper mangler fortsat. Ole tager aktion. 



Børnespillertøj: A-medlemmer får en personlig sæt med eget navn gratis ved indbetaling af kontingent. Ole 
tager kontakt med sælger og får vareprøver med.  
 
Anders sikre at måltavlen bliver afmonteret og reparereret og monteres igen. Der skal også skiftes lys. 
 
Overtrækstrøjer og bolde bør skiftes. 
 
6: Generalforsamling torsdag d. 24-01-19. Forplejning, ordstyrer, bestyrelsessammensætning 
Kl.19. Peter melder afbud.  
Reklame på Holdsport både Peter og Mikkel tager aktion. 
Peter skriver en mail til træner mhp. at videreformidle. 
Camilla medbringer smørstang. 
Vi fra Bestyrelsen mødes kl.18.30. 
Dirigent: Ole finder én. 
Camilla på valg > acceptere genvalg. 
Ole/Peter snakker med Ulrik. 
Mikkel undersøger et nyt medlem fra børneforældregruppen. 
Intet nyt fra hovedbestyrelsen. 
 
7: Evt. 
Intet. 
 

 

Underskrifter: 

Ole Jensen  

 

Camilla Andersen,  

 

Peter Spanggaard 

 

Anders Jensen (sup) 

 

Karsten Frederiksen (sup/ref). 

 

Mikkel Peter Dam. 



Mødereferat St. Lyngby IF fodboldbestyrelse 

 

Deltager: Ole Jensen, Anders Jensen (sup), Peter Spanggaard, Morten Meldgaard (sup), Jens Dalsgaard og 

Karsten Frederiksen (sup/ref). 

Afbud: Camilla Andersen og Mikkel Peter Dam.  

 
 
Tid og sted:      mandag d. 11-03-19 kl. 19.15 i klubhuset. 
 
 
 
Referat: 

Dagsordensforslag: 

1: Godkendelse af seneste referat 

Underskrifter på referater er gennemført, mangler dog fra dem havde meldt afbud. 

Referater frem til og med 22.2.19 referat sender Karsten til webmaster mhp, på hjemmesideopdatering. 

Karsten husker i mailen for referatudkast fremover, at skrive hvem der har aktionspunkter. 

 

2: Opf. Generalforsamling torsdag d. 24-01-19 

Jens Dalsgaard har efter Generalforsamling stillet sig til rådighed for bestyrelsen. Anders har fundet et 

emne fra forældregruppe som han vil spørge. 

Konstituering: Ole (formand), Camilla (bogholderi), Karsten (referent), Morten (myndigheder og tider), 

Mikkel og evt. ny børneforældre kan stå for ungdomsholdene. Jens’s rolle er ikke fastlagt.   

 

3: Nyt fra formanden 

Info fra Ole mht. Hoved general forsamling.  

  

4: Nyt fra Børneafd. /senior mm 



Mikkel bedes arrangere et møde med trænerne fra ungdomsholdene.  

Dagsordenspunkter til mødet: 1. Opfølgning på vinter sæsonen, 2. Stævne og arrangements muligheder, 3. 

Kommunikation ift. hvor og hvornår der er kampe, 4. Materiel, 5. Konsulent/uddannelse, 6. Forårsturnering 

og administration, 7. Uddelegering af opgaver. 

Richard (uddannet træner) har været her. God respons. 

Materiel: Overtrækstøj til børnene, Seniorbolde er slidte, studs til trykluft er itu – Ole tager aktion. 

Peter laver en overlevering ift. dommerpåsætning når det bliver aktuelt. 

Morten har bestilt dommer til 8 mands fodbold. 

Måltavlestatus: De laver det indenfor 15 dage iflg. Anders. Han følger op på dem. 

Strømper veteran: Ole vil sørge for dette. 

Fodboldafdeling drøftet pt. katalog med nye ideer.  

 23.3.19 tager senior på social tur til Ferrari i Lyngby. 

 

5: Aktion og nyt møde 

Mikkel, Ole, Peter, Anders og Karsten har aktionspunkter jf. referatet. 

 Torsdagsmøder – næste den 11.4.19 kl.19.15 i klubhuset. Ole/Karsten laver oplag til dagsorden og sender 

den ud i passene tid før mødet (gerne 1 uge inden).  

 

6: Evt. 

Intet at bemærke. 
 
 

Underskrifter: 

Ole Jensen, 

 

Peter Spanggaard,  



Morten Meldgaard (sup),  

 

Jens Dalsgaard, 

 

Anders Jensen (sup), 

 

Karsten Frederiksen (sup/ref). 

 

                       

 

 
 
 



Mødereferat St. Lyngby IF fodboldbestyrelse 
 

Deltager: Ole Jensen, Anders Jensen (sup), Camilla Andersen, Kamilla Bærtelsen og Karsten Frederiksen 
(sup/ref). 

Afbud: Mikkel Peter Dam; Jens Dalsgaard og Morten Meldgaard (sup)  

Tid og sted: torsdag d. 13-6-19 kl. 19.15 i klubhuset. 
 
 
1: Godkendelse af seneste referat 

Er godkendt pr. mail og er på nettet. Underskrifter fra de fleste er nu også på dokumentet. Karsten 
arkivere. 

2: Økonomi, : Budgetopfølgning, medlemslister 

Camilla omdelt kontoplan, budget mm. til orientering. Det ser fint ud. 

Oversigt med økonomi om Venne ansøgninger omdelt. 

Ole får medlemslister fra Kristian Trysøe tirsdag. 

3: Hjemmeside 

Alle bedes melde ind til Jens om jer selv under punktet bestyrelse - jeg tænker navn og mobilnr. 
evt. mailadresse? 

Jens kontakter Anders mht. at kigge holdene igennem og ser om de passer med det de hedder. Er 
U8 der endnu eller er de blevet U14 i mellemtiden, mm.. Det samme gælder træningstider. 
Alternativ kan Jens troppe op til træning på næste tirsdag mellem 16.45 – 18. 

Passer vores sponsorer på hjemmesiden i Fodbold? Anders undersøger og melder tilbage til Jens. 

 

4: Børneafd. : Status, afslutning, spillersæt 

Ulriks hold har været på tur til Tyskland – god tur. Bilag er på plads. 

11 mandsbold: Holdfællesskab med Skævinge, idet der er for få spiller. Ulrik er tovholder herfra. 

Louis er aktiv med Stævner også til Sankt Hans. Melby kommer med hold og vi selv kommer med 
to hold. 



Ole tager en snak med trænerne om aktivitets niveau. 

Ole undersøger om der findes nogle småbørns trænerkursus. 

Tilmelding af hold? Det skal der styr på. Ole tager fat i Morten og Mikkel. 

Afslutning: Afholdes den 25.6. Her er vi bagud. Pølsedamerne er på plads til kl.18. Der mangler en 
invitation. Camilla klarer medlemmerne. Ole giver besked til trænerne. Gratis pølser og vand til 
børnene. 

Spillersæt: Det er i god proces v/ Ole. 

 

5: Seniorafd. : Status 

Veteranerne sidste kamp før sommerferie bliver mandag i Frederiksværk med spisning. 

Seniorerne er færdig – spillede sidste kamp fredag. 

2’end holdet (8 mand). Ny holdleder mangler vi?  

Morten og Anders kører videre til vinter. Mangler hjælper. Anders undersøger. 

Nye strømper: Anders vender tilbage med størrelse og Ole køber. 

Ole rydder op i skabe (inkl. hængelås).  

 

6: Opdatering fra HB, Nabo, haltider 

HB: Der skal laves en træner nøgleliste til hallen? SU i morgen. Efterskrift: Karsten og Ole har lavet 
en skabelon og Karsten har mailet listen til Peter Spanggard. 

Info fra HB om Sankt Hans, Hjemmesiderykker, Kommunikation er vigtig, Internet aktion i gang og 
Børneattester i proces.  

HB info vedr. Multibane: Kommune, skole og brandmanden er vigtig. Peter Spanggaard snakker 
med skole. Ole/Peter er i dialog med kommunen. Den rette mand er fundet. Brandmand og 
finansiering mangler. 

Ole informerede om Nabo situationen.  

Haltider: Info og Ole sender disse pr. mail til orientering. Brug evt. koldhallen engang imellem. 
Anders bestiller bandemål der passer til træbander. 

 



7: Evt. : næste møder 

Galvskilt: Mikkel sender revideret forslag til Ole. Ole tager aktion.  

 

Nyt møde: torsdag den 29.8.19 kl.19.15 i Klubhuset. 

 
 
Underskrifter: 

Ole Jensen, 

 

Camilla Andersen,  

 

Kamilla Bærtelsen 

 

Anders Jensen (sup), 

 

Karsten Frederiksen (sup/ref). 

 



Mødereferat St. Lyngby IF fodboldbestyrelse (udkast) 

 

Deltager: Ole Jensen, Anders Jensen (sup) kl.19.27, Camilla Andersen, Jens Dalsgaard og Karsten 

Frederiksen (sup/ref). 

Afbud: Mikkel Peter Dam, Morten Meldgaard (sup) og Peter Spanggaard (trådt ud af bestyrelsen).  

 
Tid og sted: Mandag d. 15-04-19 kl. 19.15 i klubhuset. 
 
 
1a.Referat: 
Godkendelse af seneste referat med underskifter. Karsten sender den til webmaster. 
 
1b: Økonomi 
U13 holdets tur er betalt. Der er en enkelt egenbetaling.  
 
Kontingent. Medlemslister krydstjekkes.  
 
Der er købt sokker til Veteranerne 
 
Der er sendt penge til Ulrik. 
 
Kursusregning er betalt. 
 
Økonomien ser fint ud jf. fremsendt budget fra Camilla. 
 
 
2: Nyt fra formanden 
Har deltaget i 1’ste hovedbestyrelses møde med ny formand (Peter Spanggaard). Man har aftalt at lave en 
prioriteret liste. Emner som forhold til kommune, skole og internet mm. er drøftet. 
 
Ideer fra fodboldafd.: Multibane, informations niveauet og cafeområde. 
 
Formanden ønsker at deltag ved første møde i afdelingerne. 
 
Sankt Hans er næste arrangement. Søndag med familiedag. Fx kampe på dagen (både fodbold og 
håndbold). 
 
 
3: Nyt fra Børneafd./senior mm 
Input fra afdelingerne vedr. spillertøj er modtaget og er nu bestilt. Vennernes forslag til tryk er taget til 
efterretning. 
 
Der er afholdt møde med børnetræner. Flere er stoppet. Anders skal hjælpe om tirsdagen. 
 



Resultat af trænermøde: Der er planer om, at afholde 5 mandsstævne (fx 23. juni). For sent besked om 
kampe. Morten drager omsorg for at Mikkel overtager ansvaret for administration ifm 
kamptilmelding/afvikling osv. Alle hold er opdateret med udstyr. Kontakt Ole for yderligere. 
 
Mikkel har nyt emne til bestyrelsen på vej fra børneafdelingen. 
 
Ulrik skal på tur med børnene til Tyskland (Bremen). 
 
Senior: Alle har været i kamp. 
 
Medlemslister skal opdateres med manglende betalinger. Camilla indhenter disse fra holdene. 
 
Ole skriver mail til DBU-Sjælland mht. dårlig oplevelse med dommer. 
 
 
4. Andet 
Ingen protester fra naboen iflg. banekridteren. 
 
Der mangler midler til reparation af tribune ved fodboldbanen. 
 
Måltavle er retur men mangler batteri til den håndholdte. Der mangler kabel til måltavle. 
 
Hjemmeside opdate mangler. Jens kigger på det bl.a. med billeder og han kontakter webmaster. 
 
 
5: Aktion og nyt møde 
Aktion punkter ses ovenfor og følgende er nævnt: Karsten, Morten, Mikkel, Camilla, Ole og Jens. 
 
Torsdagsmøde. kl.19.15 fremover, næste gang bliver 9.maj i klubhus. Det er vigtig at Mikkel kommer.  
 
Formand for hovedbestyrelsen inviteres til næste møde. Husk kage når du deltager. 
 
 
6: Evt. 
Intet at bemærke. 
 
 
 

Underskrifter: 

Ole Jensen, 

 

Camilla Andersen,  

 

Jens Dalsgaard, 



 

Anders Jensen (sup), 

 

Karsten Frederiksen (sup/ref). 



Mødereferat St. Lyngby IF fodboldbestyrelse 

 

Deltager: Ole Jensen, Anders Jensen (sup) og Karsten Frederiksen (sup/ref). 

Afbud: Camilla Andersen, Mikkel Peter Dam, Peter Spanggaard og Morten Meldgaard (sup) 

 
 
Tid og sted:      Onsdag d. 20-02-19 kl. 19.15 i klubhuset. 
 
 
 
Referat: 
1: Godkendelse af seneste referat: 
Generalforsamlings referat mangler underskrift. Ole tager den med til underskrift hos dirigent og egen 
underskrift, samt returnere den til Karsten der sender den til web-master. 
 
Januar ref. mangler underskrift. Karsten medbringer den til næste møde. 
 
 
2:Konstituering: 
Ikke muligt – for få deltager. Vi mangler også en medlem men som nævnt på Generalforsamling af 
hovedafdelings formand så må den plads godt være åben indtil vi finder én i løbet af 2019. 
 
 
3: Holdtilmeldinger: 
Sidste frist mandag. Peter og Morten bedes samle op på dette. 
 
 
4: Spilletøj: 
Ole har modtaget vareprøverne til børneholdene. Holdvis bestilling. Ole laver et skriv. Afklare med 
Vennerne, hvor der bør stå i forhold til dem. 
Ole indstiller at der skal betales et beløb på symbolsk på 100 kr.  Meld tilbage snarest hvis der er 
kommentar til dette? 
 
Mikkel bedes orientere Ole mht. Richard kontakten. 
 
 
5: Møder: 
Mandag kl.19.15 indtil videre, idet de andre dage på ugen er dårlig for de fleste. Karsten skal invitere Jens 
til næste møde. 
 
 
6: Næste møde: 
Mandag den 11.3.19 kl.19.15. Karsten invitere pr. mail senest en uge inden (inkl. forslag til dagsorden).  Ole 
mfl. kommer med stikord til dagsorden inden da. 
 



7: Evt: 
Husk hovedgeneralforsamling den 28.2.19 i Klubhuset kl.19.  
 
Måltavle er sendt til reparation på Fyn. Anders klare sagen. 
 
 

Underskrifter: 

Ole Jensen  

 

Anders Jensen (sup) 

 

Karsten Frederiksen (sup/ref). 

 

 
 
 



Mødereferat St. Lyngby IF fodboldbestyrelse (Udkast) 
Deltager: Ole Jensen, Jens Dalsgaard, Mikkel Peter Dam, Camilla Andersen, Kamilla Bærtelsen, Anders 
Jensen (sup) og Karsten Frederiksen (sup/ref). 

Afbud: Morten Meldgaard (sup).  

Tid og sted: torsdag d. 22-10-19 kl. 19.15 i klubhuset. 
 
 
 
1: Godkendelse af seneste referat 

Er godkendt pr. mail og er på nettet. Underskrifter fra deltagerne er nu også på dokumentet. 
Karsten arkivere. 

 

2: Økonomi. Status, omkostningsgodtgørelser, Venneansøgning 

Omkostningsgodtgørelse: Ole udarbejdet oplæg til træner/leder betaling i denne uge. Rundsendes 
til godkendelse i bestyrelsen.   

Venne ansøgning har været rundsendt til kommentering. Der er behov for lette mål der er flytbar. 
Er med i ansøgningen. Bander til koldhallen skal også med i ansøgningen. 

Der er afleveret oplæg til forventet udgifter til HB.  

 

3: Orientering. bl.a. fra HB  

Gavl skilt: Oplæg drøftet. På tegningen bør vej og ”du står her” prik med. Motionsrum skal ændres 
til fitnessrum-måske?   

Multibane: Tilbud modtaget. Hovedforening og Vennerne er positiv. Kontakten til skoleleder har 
givet positiv respons. Kommunens driftsafdeling (byggesagkyndig) siger OK. Godkendelse ift. 
brandkrav fra Bygningsreglementet mangler. Bold er hos hovedforeningens formand (Peter 
Spanggaard). 

Helhedsplan drøftet. Gode ideer modtages. 

Aktivfest: 16. november.  Husk at spred budskabet. 

HB: Hjemmesiden skal bruges som opslagsværk – feed med Facebook og Instagram. Der arbejdes 
videre med internetløsning. 



Der laves sommer arrangement til næste år 20-21 juni 2020. 

Lysbanen: Klubben indhenter tilbud. 

Banko udfordring. Udvalget mangler folk. 

 

4. Børneafd. : Status, afslutning, vintersæson 

Afslutning: 23 børn er tilmeldt, samlet 50 med voksne.  Jens spørger Ulrik om inddeling af hold. 
Efterskrift: Det er OK med ham. Borddækning mm. står Jens og Kamilla for. Mad undersøger 
Anders hos Nissen. Efterskrift: Det er OK. Pokaler fra Rødovre henter Morten, hvis ikke andre 
melder ind. Anders er præmieansvarlig. Ole undersøger med engangsservice. 

Vintersæson:  Kold og varmhal tider er drøftet og aftalt i bestyrelsen. Jens sætter det på 
hjemmesiden.  

Kommunens overvågningsplaner er aflyst.  

Uddannelse: Trænerkurser for to gennemføres nu og flere efter nytår.  

Trænerkonsulent: Hvad kan vi få 4000 kr.? Richard bør spørges. Mikkel spørger ham.  

 

5. Seniorafd. Status, afslutning.  

Veteranerne starter i koldhallen 4. november. 

Senior køre lidt videre indtil 10. november. De er tilfredses med resultaterne. 

 

6. Evt.: Næste møder 

Nyt møde: tirsdag den 26.11.19 kl.19.15 i Klubhuset. 

Alle er inviteret 3’de onsdag i november (dvs. 20.11.19) til venne møde med mad. Budget laves 
herefter. 

 
Underskrifter: 

Ole Jensen, 

 



Camilla Andersen,  

 

Kamilla Bærtelsen 

 

Jens Dalsgaard 

 

Anders Jensen (sup), 

 

Karsten Frederiksen (sup/ref). 



St. Lyngby IF, fodboldafdeling 

Bestyrelsesmøde 25-09-19. Referat 

Deltagere: Camilla A. Kamilla B. Anders J. Jens D. Ole J. (ref.) 

Afbud:  Morten M. Karsten F. Mikkel D. 

 

Ad. Pkt. 1 Grundet sekretærens afbud var der intet referat at underskrive. 

Ad. Pkt. 2 Formanden orienterede om status på defekt lys på banen.                                       
Husk at promover Aktiv Fest som afholdes d, 16. november.                                         
Vi afventer endeligt layout fra skiltemand (Mikkel rykker)                                      
Ansøgning om tider på kunstgræs er afleveret.  

Ad. Pkt. 3 Camilla orienterede om afdelingens finansielle situation.                                        
Formanden fremsender snarest oplæg til årets Venneansøgning, denne skal 
afleveres til HB 9. oktober.                                                                                                    
Der blev drøftet forskellige modeller for kontingentopkrævning.    

Ad. Pkt. 4 Der har været afholdt forældremøder, rimeligt fremmøde og god debat. 
Formanden har ansvaret for tilmelding til vinter turneringer.                       
Formanden fremkommer med plan for fordeling af haltider.                                     
Kamilla har sonderet mulighederne for træneruddannelse. Hun laver oplæg og 
vrider armen om på mulige emner. Ansvar for tilmelding m.v. ligger hos Kamilla. 
Børneafslutning afholdes søndag d. 27. oktober. Invitationer + mad står Jens for. 
Camilla registrerer tilmeldinger. Præmier står Kamilla og Morten for. Alle andre er 
med på de praktiske ting på dagen.   

Ad. Pkt. 5 God stemning, de sædvanlige udfordringer med 2. holdet.                                   
Enkelte restanter.                                                                                                                      
Vi afsøger som sædvanligt markedet for træneremner. 

Ad. Pkt. 6  Primært til ære for Mikkel søges næste møde afholdt TIRSDAG d. 22. oktober kl. 
19.15 i klubhuset. 

Ad. Pkt. 7 I.a.b. 

 

Således passeret 

Ole Meldgaard Jensen 



 



Mødereferat St. Lyngby IF fodboldbestyrelse 
Deltager: Ole Jensen, Jens Dalsgaard, Mikkel Peter Dam, Kamilla Bærtelsen, Anders Jensen (sup) og 
Karsten Frederiksen (sup/ref). 

Afbud: Camilla Andersen, Morten Meldgaard (sup). 

Tid og sted: torsdag d. 26-11-19 kl. 19.15 i klubhuset. 
 
 
 
1: Godkendelse af seneste referat 

Er godkendt pr. mail og er på nettet. Underskrifter fra deltagerne er nu også på dokumentet. 
Karsten arkiverer. 

2: Økonomi. Status, omkostningsgodtgørelser, Venne ansøgning, budget 

Kontoplan og Budget omdelt, gennemgået, tilpasset og fastlagt. Ole fin justere og sender rundt til 
accept. 

Tilskud fra Vennerne er på ca. 126 tkr. 

Forudbetaling af kursus: Mikkel taler med Richard om hvad vi kan få for 7 tkr.  

3: Orientering. bl.a. fra HB, generalforsamling 

HB info: Peter har haft møde med kommune torsdag ift. multibane og brandkrav. Mht. 
overdækning for enden af hallen har Peter fået fuldmagt til at søge byggetilladelse. 

Gavl skilt: Oplæg præsenterede Jens. Færdig udgave sender Jens til Ole. 

Vej skilt: Husk der skal reflekser på. Jens tager aktion. 

Flagstang ved amtsvejen? Ole tager den med til HB. 

Helhedsplan: Ole indgår i dette arbejde. Han orienterede om planerne. Bestyrelsen syntes det er 
gode planer. 

Aktivfest: Mangler deltagelse fra afdelingerne. Indbydelse er meget intern. Tidsmæssig placering 
bør overvejes. Ellers en god fest. Det er planen at der også skal laves en sommer aktiv fest. Gode 
ideer til at gøre det mere åben er velkommen. 

Internet: Priser undersøges fortsat. Det kan måske gøres billigere hvis skole står for det. 

Generalforsamling skal være i uge 4 eller 5 2020. Fodbold ønsker den 28. januar 2020. 



4. Børneafd.: Status, afslutning, vintersæson 

Iflg. Kamilla har 2 stk. været på kursus og det var udmærket. 2 nye påtænker at deltag i både 
modul 1 og 2. 

Halbal/asfaltbal bør genopstå. 

Bandehullerne i hallen er ikke dybe nok. Ole tager aktion. 

Bandesag: Der er splinter i disse og der er behov for nye. Ole tager den op i HB. 

Lys på banerne: Ole tager aktion igen. 

5. Seniorafd. - Status.  

Er lukket lidt ned pt.  

Mangler tilgang. Lad os prøve med års gratis abonnement for dem der er i 16 til 24-år. Skal 
evalueres efter et år. Reklame: Gratis, sjov og fælles senior træning et år uden binding. Anders 
tager aktion evt. med hjælp fra Jens. 

Veteranerne træner mandag. 

6. Bander i loppehal + evt. andre praktiske gøremål 

Mikkel koordinerer med Vennerne mht. udførelse. Hver torsdag fra 16-18.45 er Mikkel i koldhallen 
og der kan han evt. mødes med vennerne. Ole orienterer Jens fra vennerne. 

7. Evt.: Næste møder 

Nyt møde: tirsdag den 7.1.2020 kl.19.15 i Klubhuset. 

 
Underskrifter: 

Ole Jensen, 

 

Kamilla Bærtelsen 

 

Jens Dalsgaard 

 

Mikkel Peter Dam 



 

Anders Jensen (sup), 

 

Karsten Frederiksen (sup/ref). 

 



Mødereferat St. Lyngby IF fodboldbestyrelse 
 

Deltager: Ole Jensen, Jens Dalsgaard, Anders Jensen (sup), Camilla Andersen, Kamilla Bærtelsen og 
Karsten Frederiksen (sup/ref). 

Afbud: Mikkel Peter Dam og Morten Meldgaard (sup)  

Tid og sted: torsdag d. 29-8-19 kl. 19.15 i klubhuset. 
 
 
1: Godkendelse af seneste referat 

Er godkendt pr. mail og er på nettet. Underskrifter fra deltagerne er nu også på dokumentet. 
Karsten arkivere. 

2: Økonomi. Budgetopfølgning, omkostningsgodtgørelser, Venner. Herunder trænernes 
omkostningsgodtgørelse v/Camilla 

Omkostningsgodtgørelse: Ole udarbejder oplæg til træner/leder liste til næste møde. 

Camilla omdelt kontoplan og gennemgik det. Blev taget til efterretning. 

Camilla har nu fokus på opdatering af medlemslister og opkrævning af kontingent. 

 

3: Nyt fra formanden. HB, Aktiv Fest, multibane m.v. 

Gavl skilt: Jens informerede jf. drøftelse med John Bendix. Pris 5480 kr. (ex. levering og 
opsætning). Udkast skal til godkendelse hos bestyrelsen og hovedbestyrelsen. Ole bringer nu 
oplæg og tilbud til godkendelse i hovedbestyrelsen. 

Multibane: Tilbud modtaget. Hovedforening og Vennerne er positiv. Kontakten til skoleleder har 
givet positiv respons. Kommunens driftsafdeling (byggesagkyndig) skal kontaktes for godkendelse 
ift. brandkrav fra Bygningsreglementet. Bold er hos hovedforeningens formand (Peter 
Spanggaard). 

Aktivfest: 16. november. Husk at spred budskabet. 

HB: Fokus på markedsføring, synliggørelse, Facebook og Instagram. Hjemmesiden skal bruges som 
opslagsværk. Mht. internet er hovedforeningens formand i snak med TDC. TDC vil etablere 
internet kvit og frit mod en abonnementspakke til 8-10 tkr. 

Haltider skal opdateres. Skema udfyldes når de er klar.  



 

4. Senior. Status, afslutning. Herunder hvad gør vi med de senior som måske spiller 1-4 kampe 
og ekstra seniortræner? v/ Anders. 

Status: 2 stk 11 mandshold og 1 stk veteran.  

Weekendkampen: Asger forsøger, at flytte om muligt. 

Lejlighedsspiller: Karsten laver oplæg til betaling ved deltagelse i få kampe. Halvårspris er 650 kr. 
Bør være 15% dyre pr. kamp. Antages det at der spilles 10 kampe er prisen for normalspiller 65 
kr/kamp. Lejlighed spilleren skal så betale 1,15x650/10 = 75 kr pr. kamp. Betalingsmodel: 
Mobilpay. Prøveperiode og evaluering efter en periode. Indstillingen drøftes på næste møde. 

Veteranerne mangler frostposer. Ole bedes købe. 

Ekstra seniortræner: Vi må fintænke på en løsning. 

 

5. Ungdom. Status, materiel, uddannelse, vintersæson, afslutning. Herunder spillertøj til U/10 
v/Jens og omklædning og bade kultur v/Anders  

U10 Spillersæt: Sponsor syntes processen er langsommelig - overvejer at trække sig efter hvad 
Jens har hørt. Er er lige på trapperne nu iflg. Ole. 

Materiel: Kristians Trysøes hold mangler 2x8 dunke med holder. Bandemål til hallen er bestilt iflg. 
Anders. 

Louis hold har fået 8 dunke. 

Trænertøj: Aske og Kenneth kan ta’ to fra lager. Anders tager aktion. 

Uddannelse: Trænerkurser med tilmelding via DBU-hjemmeside. Kamilla og Anders tager aktion 
ift., at inspirere trænerne til deltagelse. Kontakt Louis og brug Ole som hotline. 

Vintersæson: Til næste gange skal træningstider i hallen laves. Ole tager aktion. Ole kontakter 
Morten mht. tilmelding. Gerne flere stævner. Kamilla og Anders opfordre Louis til at tjekke andre 
stævner. 

Bad og omklædning: God ide. Trænerne opfordres til at slutte 10 min før så der er tid til alle kan 
komme i bad i omklædningsrummet. 

Forældremøde mht. planlægning af vintersæson: U10-U11 èn tirsdag kl.18 og U6-U9 én torsdag 
ifm. en træning. Dato, dagsorden og annoncering udføres med Jens som tovholder. Ole kommer 
med dagsordenspunkter. Ole/Jens som ordstyrer og Kamilla deltager også.  



Afslutning: Uge 43 den 27/10 for U5-U11. Mad i klubhuset. Indbydelse, tilmelding og betaling. 
Fiveaside-turnering udenfor eller i koldhal. Husk tragtement, præmie og egenbetaling på 50 
kr/pers. Jens aktion. Spørg Ulrik mht skabelon. Jens taler med Morten mht. præmiebestilling. 

 

6. Reklamer på banen, vedligeholdelse spillerbokse og tribunen mm. v/ Anders 

Bandereklamer: Pladebud (74,5x300) v/ Jens.  

Spillerboksruder =OK. 

Lystavle mellem 11 og 8 mandsbane. 14-15 sept. Start fredag evt. med spillerhjælp (8-9 mand). 
Anders tager aktion mht plan (inkl. sodavand + pizza). 

 

7: Næste møder 

Nyt møde: onsdag den 25.9.19 kl.19.15 i Klubhuset. 

Oktober møde forslag: Tirsdag eller Torsdag i uge 44. 

 
8: Evt. 

Liv og glade dage v/ Anders. 
 
Underskrifter: 

Ole Jensen, 

 

Camilla Andersen,  

 

Kamilla Bærtelsen 

 

Jens Dalsgaard 

 

Anders Jensen (sup), 

 



Karsten Frederiksen (sup/ref). 
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