MØDEREFERAT
STED

St. Lyngby Hallen

DATO

03-04-2019

DELTAGERE

Peter, Ole, Egon, Tine, Bo, Jesper, Marina, Camilla

REFERENT

Camilla Hay

EVENTUELT AFBUD

N/A

DAGSORDEN
1. introduktion af bestyrelsesmedlemmerne.
2. Igangværende/åbne projekter (v. gl. bestyrelse)
3. Opgave/rollefordeling
• Drift
• Kontakt til myndigheder og organisationer
• ”Interne” kontakter
4. Næste møde
5. Evt.

REFERAT MED BESLUTNING
1.præsentation af bestyrelsen
- Bordet rundt
2. igangværende / åbne projekter
Idrætsforeningen – hvad har vi gang i?
- projekt liv og glade dage: at man rykker multibanen
frem i skolegården – ville gå hånd i hånd med skolen –
kunne der tages en dialog.
- DGI har været med inde over i 2 år – målet var at der
skulle frigives nogle opgaver – der blev valgte to ”kasser”
Skt. Hans festen er blevet til noget – det skulle måske gøres lidt mere spiseligt, for at få flere forældre til at arrangere noget, så det ikke kun er trænerne der står for klub
aktiviteter.
Hallen:
- Lave en hems til redskaber/måtter ØNSKE! Der ligger ikke
noget konkret, men der er store problemer med meget rod i
redskabsrummet – både fra sole/HFO og foreningerne.
- Kommunikation – vi skal blive bedre til at fortælle hvad vi
kan!
- Ønske om at få undersøgt muligheden for at få en tilbygning med et cafe område/køkken ved ”sandkassen” mellem
HFO og Hallen, da det er svært at få folk ind, der kunne laves et mødelokale i kælderen og fitnesslokale i den ”gamle”
cafe.
Vi kunne måske få en bedre sammenhæng også ved turneringer/kampe/opvisninger – start med en dialog med skolen
omkring muligheden.

ANSVARLIG
/DEADLINE

Camilla
1

Næste møde afholdes d. 15. Maj kl. 19 i Klublokalet – Tine har kage med 😊

MØDEREFERAT
-

Den nye parkering plads – kunne man måske lave en synlig
INDKØRSEL.
Opsætte et dialogmøde med skole/HFO 2-3 stykker deltager fra bestyrelsen
Internet/alarm/tele – hvad er prisen og hvad er muligheden
Næsten gang sætter vi det i system og danner os et billede
af hvor skal vi hen og hvad går vi først med.

3. opgaver
- FASTE AKTIVITETER
- skt. Hans skal planlægges/ økonomien der skal laves et
budget overslag båltaler – mere fokus på børn
- -Forårsfest (gymnastikken) efterårsfest (fodbolden)
- DRIFT
- -Peter tager fat i pedellen omkring generelle ting om huset
(kommunen)
- Kælderen, udstyret åbningstid i fitness ønskes fra kl. 6-22
adgangsbrikker/Nøglebrikker
- Klublokalet, indkøb osv. Hvis man ønsker at låne klublokalet skal det skrives på kalenderen der hænger i klublokalet.
Kunne det være en mulighed i fremtiden for en elektronisk
kalender i forbindelsen med hjemmesiden?
- hjemmeside – det er de enkle afdelingers ansvar at stå for
at opdatere deres ”sider”- kontakt info for hovedbestyrelsen
sendes til inden for en uge. Alle rettelser skal gives til Henning (Webmaster)
- -kommunikation:
- Hvordan bliver vi synlige herude? Dette er et punkt på næste møde, vi gør os hvert overvejelser hvad kunne vi tænke
os.
- Kampsedler omkring kampe kan hænges op, mulighed for at
kunne sælge sodavand/pølser/ osv. – Hvem tager man fat i?
- klubblad /nyhedsblad sendes på E-mail og FB
- -Peter tager fat i Henning omkring hjemmeside/platform
- Kontakter – myndigheder/organisationer
- -Kommunen – Haltider
- -Medlemsindberetninger og Økonomi
- -Skolen/Pedel
- -DGI/DIF/HSI osv.
- Kontakter – ”interne” kontakter
- -Venner
- Ansøgninger til vennerne – afdelinger skal søge inden d.1.
nov.
- hvad vil afdelinger bruge penge på – ØNSKELISTE – budgetter skal ligge klar 1. oktober (Fodbold og Gymnastikken er
primært dem der kan søge) – man kan ikke søge penge til
de samme ting indenfor samme år.
- der er faste beløb til faste tur fra Vennerne og fra hovedbestyrelsen.

Peter
Ole og Peter

Jesper - Egon

Egon - Peter
Per L.

Peter

Peter – Per L.
Peter – Bo
Peter
Peter
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Næste møde afholdes d. 15. Maj kl. 19 i Klublokalet – Tine har kage med 😊

MØDEREFERAT
-

-Banko/Torsdag aften Peter tager en tur til banko og tager
en snak med dem, vil gerne have 2-3 stykker med for bestyrelsen – omkring forventninger.
-Dilettanterne/Hvordan forgår det? – dem tager vi en snak
med. Omkring forventninger.
-Skytteafdelingen – bestyrelse er den der stadig? våbnene
skal deponeres/midlertidig, Per L. snakker med DGI omkring
det. Der skal findes en ildsjæl til skytteafdelingen

Peter
Camilla-TineJesper

Peter – Per L.

4. mødefrekvens
-næste møde er uge 20 onsdag d. 15. maj kl. 19
Evt.
-KONTI: Hovedbestyrelsens formand og kassere giver fuldmagt til
kasserne til afdelingerne til konti.
-Nabosag – Per og kommunen har været ude ved naboen. Peter tager fat i Per og høre hvad der er hoved og hale i den?
-glat gulv i hallen – Hvad kan der gøres?
-weekend ansøgning skal have input i denne uge – afdelinger melder selv ind til Per
-oprydning i ”næbet” en weekend – hvor flere kan deltage
-vedligehold af klublokale
-haltider hvordan har haltider været, skal være hos Per senest torsdag i denne uge
-skemaer til nye Haltider skal der søges om
-Per L. rykker Henrik for referat fra ekstraordinær generalforsamling, så det kan lægges op på hjemmesiden
- det nye anlæg i hallen må kun til brug for foreningens afdelingerne. – evt. nye højtalere skal indkøbes. (Kode til nøgleboks:1978)
- gulvet bliver ødelagt pga. af banderne – det er kommunens bander, de er ødelagt i listerne. Peter tager fat i Per L. omkring noget
der mangler til bandevognen.

Peter
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Næste møde afholdes d. 15. Maj kl. 19 i Klublokalet – Tine har kage med 😊

MØDEREFERAT

.
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Næste møde afholdes d. 15. Maj kl. 19 i Klublokalet – Tine har kage med 😊

MØDEREFERAT
STED

St. Lyngby Hallen

DATO

15-05-2019

DELTAGERE

Ole – Egon – Paw – Peter – Tine - Bo

REFERENT

Camilla Hay

CC
EVENTUELT AFBUD

Jesper - Marina

DAGSORDEN
1.Foto session – billede(r) til hjemmesiden.
2.Generel orientering fra formand
3.Opfølgning på sidste møde – aktionspunkter
4.Kommunikation
5.Fitness
6.2019/20 haltider

REFERAT MED BESLUTNING

ANSVARLIG
/DEADLINE

1.Foto session – billede(r) til hjemmesiden.
2.Generel orientering fra formand
• Skytteafd.
- Paw Hay er blevet formand
- John Cubbin valgt ind
- Mads Hay valgt ind
- Våben tilladelser står i formanden navn, DGI er med indover og vil hjælpe.
- Bestyrelsesmøde indenfor nærmere fremtid
• Vennerne
- Idrætsforeningen, har frist til at søge penge til ungdomsafdelingen 1.11.2019
- Kunne man få lavet en procedure fra vennerne for hvordan forgår og hvad man kan søge til. - Vennerne vil evt.
lave en formular – vi afventer
- Idrætsforeningen søger - for hver afdeling – afdelingerne
skal komme med deres ønsker senest i okt.
• Kommunen
- 06-06-2019 kl. 17 tager Ole og Peter til kommunen og
snakker med hende omkring naboen. Og haltider bliver
taget med
• Opgavefordeling
- Per vil gerne stadig deltage og tage sig af caféen
- Giv endelig Per besked omkring hvornår der er arrangementer for at sikre der er forsyninger.
- Kælderen -adgang osv.Egon

Peter og Paw

Peter

1
Næste møde d. 20. juni kl. 19 i klublokalet
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•

•

Børneattester
- Alle trænere der har med børn at gøre, de skal ind fra alle
afdelinger.
- Peter skal have adgang til det af indskrive af børneattester. (NEMID)- CVR. Nr.
Nøgler/brikker
- Nøgler og brikker det står Peter for nu, Peter har bedt om
en liste fra Per. Peter hører Per
- Nøgler til formændene for hver enkelt idrætsafdelinger.
- Brikker til hal – Peter kontakter Pedellen omkring dem
omkring en liste hvem har brikker fra afdelingerne.

3.Opfølgning på sidste møde – aktionspunkter
• Internet klublokale (og kælder, skydning + fitness?)
- You see skal kontaktes og måske en el. to andre udbydere.
- Bærelinje pga. skydekælderen
- WIFI til hele klubben
•

Skt. Hans
- Taler – er Hanne Kirkegaard
- Kameludlejning tidspunkt?
- Kl.?

•

Hjemmeside
- Hver afdeling skal sørge for at holde hjemmesiden opdateret.

•

Andet
- Grønt imellem parkeringsbanerne?
- Indkørsels skilt Camilla venter svar

4.Kommunikation
• Strategi
- Skal med på næste møde
• Synlighed
- klubbladet fra foreningen eller en skærm hvor der hele tiden
bliver opdateret med nye tiltag. – Tine forhører sig
• Projekter i foreningen prioritering
- hvordan får vi flere frivillige – i gymnastikken vil de prøve
at få forældrene til at hjælpe til mere til i træningstimerne
først, også måske på sigt få dem ind i foreningen.
Et strategiudvalg i foreningen
Mere omkring dette punkt på næste møde
5.Fitness
• Adgang, status - Vilkår for ikke-medlemmer
- Brikker er udleveret
- Brug af fitness - klubbens medlemmer kan gå der gratis
betaler 200 kr. for nøglebrikken i depositum

Peter undersøger med
Per
Peter

Peter

Egon

Camilla

Peter

Tine

Peter
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Næste møde d. 20. juni kl. 19 i klublokalet

MØDEREFERAT
•

Ikke medlemmer skal betale 400 kr. om året indkræves
pr. 1. januar inkl. 200 kr. i depositum for nøglebrik.
Vi skal have en liste fra Per om hvem der har brikker/medlem
En gang om året skal der være en liste for medlemmer

Peter/Egon/
Bo

Åbning 6-22 – programmering af alarm + skiltning
- Peter tjekker med Per

6.2019/20 haltider
• Hvilke tider råder vi over / Fordeling
- Gymnastikken afleveret tider
- Træning i weekend – er det tilladt?
- Peter snakker med kommunen omkring haltider hvad gør
vi?
- Vi mangler input/tider fra fodbold, badminton og håndbold
skal være hos Peter inden d. 24. maj 2019
7.Evt.
• Ole + Peter til møde med kommunen 6. juni
• Flagning
- Hvor er flaget?
- Med flag standerhejsting når fodboldsæsonen start – hvor
er flagene? Peter undersøger hos Per.
- Tradition har været morgenmad og flaghejsning
• Liste over æresmedlemmer
• Banko
- Afdelingen skal bruge en tal-opråber. Pr. 1-1-2020
- Efter sommerferien indkalder Peter til møde med dem der
stadig vil være med i banko og finder ud af hvad er det i
vil?
• Alarm
- Ny alarm, ingen interesse som det er lige nu.
- På sigt få lavet et udbud.
- Fodbolden har et forslag til en multibane inde i skolegården – fodbolden har fået lavet et tilbud som sendes rundt.
Ole og Peter går videre med skole og brandvæsnet. (skal
med videre til projekt planer)

Peter

Peter

Peter

3
Næste møde d. 20. juni kl. 19 i klublokalet

MØDEREFERAT
Godkendelse af Referat.

_______________________
Formand - Peter Spanggaard

_______________________
Fodbold - Ole M. Jensen

_______________________
Næstformand - Egon Madsen

_______________________
Gymnastik - Tine Langendorff

_______________________
Badminton - Marina Rasch

_______________________
Håndbold - Jesper Sørensen

_______________________
Skydning - Paw Hay

_______________________
Kasserer - Bo Aagaard

_______________________
Sekretær - Camilla Hay

.
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Næste møde d. 20. juni kl. 19 i klublokalet

MØDEREFERAT
STED

St. Lyngby Hallen

DATO

20-06-2019

DELTAGERE

Jesper, Egon, Paw, Peter, Tine,

REFERENT

Camilla Hay

CC
EVENTUELT AFBUD

Bo

DAGSORDEN
1. Opfølgning på/siden sidste møde
2. Kommunikation
3. Generelt
4. Evt.

REFERAT MED BESLUTNING

ANSVARLIG
/DEA
DLINE

1. Opfølgning på/siden sidste møde
• Internet klublokale (og kælder: skydning + fitness)
(Peter)
Peter
Peter kontakter You see til næste gang har hørt en pris på ca.
20000 kr. – gerne noget trådløst som kan fungere i skydeklubben,
fitness samt musik
• Skt. Hans
(Jesper / Egon)
Lørdag bliver der sat telte, borde og bænke op, grille. Bålet skal stå
min. 200m. fra stråtækt hus, søndag starter de på mad, Jesper har
bestilt lidt hos Per.
Fundet en plads til kameler og æsler
Hanne Kirkegaard, båltaler kommer senest kl. 15:30
Måske næste år kunne vi skilte som kunne hænges op i lygtepælene.
• Adgang fitness + åbningstider
(Egon)
Tilmeldingen til fitness går frem af, nøglebrikkerne er afleveret til
de nye, det undersøges omkring mobilepay, da Egon skal overføre
1

MØDEREFERAT

•

•

til Bo efter hver overførelses. Egon laver skilte med info omkring
priser og åbningstider.
Åbningstider 06:00-22:00 – brikkerne passer til det.
Adgang hal
(Peter)
Nøglebrikker til hallen, liste over træner der skal bruge nøglebrikker afleveres til Peter fra hver afdeling.
Halfordeling sæson 19-20

Fordelingen er klaret.
Anvendelses for start og slut
- Trænerne slutter, så næste hold kan starte til deres tid
præcis.
- Evt. Ny afdeling – Floorball som gerne vil bruge hallen bag
forhænget fra kl. 21
2. Kommunikation

Egon

➢ Strategi
➢ Hjemmeside
-

o Hvad skal vi bruge hjemmesiden til
Hjemmesiden er til info omkring foreningen omkring tider,
hold, bestyrelser osv.
Hver formand fra hver afdeling skal sørge for at få opdateret sin side.
Hjemmesiden skal være et opslagsværk

➢ Sociale medier
-

•

o Facebook
o Instagram
En administrator fra hver afdeling skal have adgang til FBgruppe St. Lyngby IF. – hovedoplysninger skal bruges fra
Karen og Peter skal have dem.
Peter skal finde instagram profilen igen – også her er det
hver afdeling der skal finde en repræsentant til det

Synlighed
➢ Klubblad /infomail
(Tine ?)
-

Nyhedsbrev/folder ud til alle medlemmer på e-mail– evt.
Digital, noget reklame, omkring holdene opstart, priser osv.
en papirudgave som skal deles ud evt. sammen med kirkebladet (2-4 gange om året.) Tine kontakter for at finde ud
af hvordan vi kan få det rundt med kirkebladet (Michael og
Ulrik - Tine høre Keck hvad de brugte sidste gang) Hvad er
deadline for indlevering af nyheder fra afdelingerne

Tine

➢ Annoncering
-

Skal i Hillerød posten, for at gøre reklame for foreningen,
både arrangementer, hold osv.
Evt. banner / skilte /så vi kan blive mere synlig – det skal
undersøges hvad det koster at få lavet banner og hvor vi
kan stille dem op henne.
Kommunen skal forhøres omkring muligheder
2

MØDEREFERAT

•

➢ GDPR regler
- Billeder hvis der er over 5 prs. er dette tillad at tage billede,
under 5 prs. skal der spørges tilladelse
- Hver afdeling skal sørge for at de overholder GDPR reglerne.
Et strategiudvalg i foreningen
-

Giver det mening at vi har et strategiudvalg i foreningen for
at sikre foreningen fremadrettet. Behovet er der!
Paw vil gerne starte det op, evt. en fra skolebestyrelsen,
fodbold, gymnastikken – finde et koncept
Nye ting som kan udvidelses evt. ny tut/cafe
Aktiviteter – Arresøfest/Sommerfest – musikfestival osv.
Sponsorer til forskellige udvidelser.
Idebank – årshjul- overordnet plan er første skridt.
At man kommer frem med de ideer der har været oppe, så
udvalget har noget at starte ud med. Send det til Paw
pawhay@gmail.com

Paw

3. Generelt
➢ Skytteafd.
➢ Ny bestyrelse
-

Formand -Paw Hay, medlemmer: Mads Hay og John
Alle tre har været på skydelederuddannelse og bestået.
Der skal reklameres for skydeklubben, måske igennem skolen – åbent hus

➢ Status tilladelser
-

Afventer på tilladelser fra politiet
Forsikringer skal opdateres
Banen skal synes inden sep. 2019

➢ Kommunen
➢ Møde 6/6 omkring baner
-

Vi tilbød at måltavlen flyttes til den bagerst 8 mandsbanen
Og evt. at den forrest bane lave til små baner

➢ Gennemgang bygning 13/6
-

Der er nogle små ting, som skal laves, og nogen af tingene
bliver lavet og andet ventes, taget er sendt til en anden
person på kommunen.

➢ Kunstgræs Skævinge
-

Ole har orienteret omkring kunstgræsbane projektet fra
Skævinge og vi bakker ikke op omkring dette.

➢ Aktiviteter efterår
➢ Aktivfest
-

Klubfest d. 16. nov. 2019 – skal den lægges på et andet
tidspunkt – det tages op igen til efteråret
Samt en fest til foråret – lavet et nyt set up.

Peter

4. Evt.
➢ Næste møde
-

onsdag d. 21 august 2019 kl. 19

➢ Andet
3
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-

-

Egon var I skoven og spurte ind til en aktivitetssti, meget lydhøring for det, Egon tager fat i skovskolen i Nødebo, for at
høre om det kunne tænkte sig at lave aktiviteter til aktivitessti, økonomien kunne man søge fonde.
Vi må ikke få et stålskab op i kælderen, oprydningsdag Egon
finder en dato. Inviterer rundt.
Ang. Multibane, Peter tage fat med skolen, Ole ringer til
brandmajoren, kommunen er med.
Håndbolden har talt med Per omkring at få en boldrenser, Jesper finder et tilbud på sådan en og vender tilbage.

Egon

Egon
Peter,
Ole
Jesper

.
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MØDEREFERAT
Godkendelse af Referat.

_______________________
Formand - Peter Spanggaard

_______________________
Fodbold - Ole M. Jensen

_______________________
Næstformand - Egon Madsen

_______________________
Gymnastik - Tine Langendorff

_______________________
Badminton - Marina Rasch

_______________________
Håndbold - Jesper Sørensen

_______________________
Skydning - Paw Hay

_______________________
Kasserer - Bo Aagaard

_______________________
Sekretær - Camilla Hay
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MØDEREFERAT
STED

St. Lyngby Hallen

DATO

21-08-2019

DELTAGERE

Peter, Bo, Egon, Jesper, Marina, Paw,

REFERENT

Paw Hay

CC
EVENTUELT AFBUD

Camilla Hay

DAGSORDEN
1. Siden sidst
2. Aktivfest 16/11 på Arresøhus
3. Hjemmeside / kommunikation
4. Nyt fra afdelingerne
5. Evt.
6. Næste møde

ANSVARLIG
/DEADLINE

REFERAT MED BESLUTNING

•Siden sidst
o Internet klublokale
Peter har indhentet tilbud fra TDC erhverv. For en periode på 2 år. Koster internettet
400,- pr. mdr. Der opsættes ACP i fitness og skydeklubben. Det blev besluttet at få
igangsat dette.
o ”Bevæg dig for livet”
Møde med HSI og kommunen – fællesmøde på rådhuset 14. august
Peter og Camilla Hay har deltaget i mødet.
Der vil blive opsat bevægelsescensorer i hallen, for at monitorere aktivitet.
SPORTS pris, alle melder kandidater til Peter og der indstilles samlet.
o Nøgler / nøglebrikker
Vi mangler input fra Gymnastikken
o Banko – videre drift
Carl Hansen stopper pr. 31. december 2019. (Formand Banko)
Carl Hansen undersøger hvem der ønsker at forsætte i Banko fremadrettet
Peter indkalder til infoarrangement med de øvrige frivillige, for at kortlægge det fremtidige behov og løsninger.
•
o
o
o

Aktivfest 16/11 på Arresøhus
Overordnet mål på +100 pax.
Arrangører, Peter, Egon
Mad, Catering ude fra ”din KOK”
Musik, Per Lyngsie
1

Peter

Alle
Tine

Peter

MØDEREFERAT
o
o
o
o

Borddækning, Marina + 1 + Inge
Barpersonale, Håndbolden, Jesper undersøger
Oprydning
Indslag / underholdning – Per Lyngsie

•Hjemmeside / kommunikation
o Facebook, status
Karen Tommerup kan evt. fremadrettet hjælpe med at styre facebook?
o Hjemmeside
Skal overordnet have et ”Make over” Jeanette har indvilget i at hjælpe med dette. Alle
afd. Skal selv levere indhold på siden.
o Synlighed
Der skal udarbejdes 2 årlige nyhedsbreve Jan/marts og august/juni, disse postomdeles i 33320. Alle afdelinger indleverer input til hovedbestyrelsen.
Deadline aftales på næste møde.
•Nyt fra afdelingerne
Skydning:
Er i rivende udvikling med mange (5-9) nye medlemmer.
Opstart pr. 3. september – alle tilladelser er indhentet.
Håndbold:
Jesper har undersøgt muligheden for en boldrenser, der kan afhjælpe harpiksproblematikken på halgulvet. Pris 19.800,Peter undersøger om kommunen vil bekoste denne samt frekvensen for rengøring af
halgulv samt nøgle til gulvvaskeren.
Badminton:
Spiller mandage i perioden september til april.
Marina sender mail med banetider.

Peter

Marina

• Evt.
Egon har desværre valgt at stoppe ved næste generalforsamling.
Peter mangler adgang til E-Boks. Bo undersøger
•

Bo

Næste møde 9. oktober 2019 kl. 19.00

2
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Godkendelse af Referat.

_______________________
Formand - Peter Spanggaard

_______________________
Fodbold - Ole M. Jensen

_______________________
Næstformand - Egon Madsen

_______________________
Gymnastik - Tine Langendorff

_______________________
Badminton - Marina Rasch

_______________________
Håndbold - Jesper Sørensen

_______________________
Skydning - Paw Hay

_______________________
Kasserer - Bo Aagaard

_______________________
Sekretær - Camilla Hay
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MØDEREFERAT
STED

St. Lyngby Hallen

DATO

09-10-2019 kl. 19:00

DELTAGERE

Peter - Bo – Tine – Ole – Marina – Paw – Camilla - Jesper

REFERENT

Camilla

CC
EVENTUELT AFBUD

Egon

DAGSORDEN
1. Siden sidst
2. Banko
3. Venne ansøgning
4. Budgetter 2020
5. Generalforsamlinger 2020
6. Aktiviteter 2020
7. evt.

REFERAT MED BESLUTNING

Siden sidst
o Internet klublokale
- 400 kr. Er ok – men prisen er steget til 1200 kr. så Peter
er ikke gået videre med det. Hvis strømmen går, så går
alarmen nede i kælderen. Hvad skal vi bruge til? Paw
tjekker med politiet - omkring våbnene, om der er kræv
om alarm. Peter ringer til Yousee efterfølgende.
o

Møde med kommunen 8. Oktober
- Booking af hallen, tæller hvor meget bliver hallen brugt,
kunne der kobles en app til hvor man kan booke ”evt.
badminton bane” – kommunens bookings system er besværligt. Tallene er sendt ind til kommunen.
- Liv og glade dage – hvad skal vi? Paw Spørg Karen om
hun vil være med igen, Der tages udgangspunkt i planen, Alle afdelinger kan komme med input til at opdatere projektet. – Fremtidens idræts!
- Peter har frem lagt et klubcafe/lektiecafe mel. HFO og
Hallen for kommunen, vi skal komme med et konkrete
forslag så vil de gerne kigge på det.

ANSVARLIG
/DEA
DLINE

Peter/Pa
w

Paw
/ole
(café)
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Næste møde afholdes den

MØDEREFERAT
Godkendelses af referat udskudt til næste møde.

Camilla
/Peter

Banko
o
o

Status
- Hvem skal have ansvaret for banko? indkøb/vagtplan
osv.
Hvad nu?
- Måske skal der indkaldes til et mindre forum, for at lave
konkrete aftale og arbejdsfordeling
- Torsdag d. 24. oktober kl. 17 (Tine, Peter) deltager til
banko fra start.
- Foreningen lavet et oplæg, til den fremtidens banko –
finde 5 prs. som kunne være en bestyrelse.

Venneansøgninger

Venner vil gerne
ansøgningerne.
Budgetter 2020
-

Brik til hal Paw og Camilla – evt. nøgler der står bordfodbold vi an bruge.
Skytterne: aktivitet til de unge skytter søges til en dags
tur eller weekendtur - Sidste frist uge uge 42, det sendes til alle.
Fodbolden: har afleveret
Gymnastik: Karen får det færdigt
Håndbolden: harpiks på banerne – Peter undersøger
med rengøringen – kan vi evt. selv gøre det når de man
er færdig med træning/ kamp
se foreningen onsdag d. 20. nov. Her gives der svar på

Peter

Paw

Budgetter skal laves for hver afdeling inden 1. dec. 2019
Budget for 2020 bliver lavet til budget seminar.

Generalforsamlinger 2020
- Januar 2020. For afdelingerne kl. 19
Torsdag 23. januar 2020- Håndbold kl. 20
Tirsdag 28. januar 2020 – skytteafdeling
Onsdag 29. januar 2020 – badminton
Torsdag 30. januar 2020 – gymnastik
Dato fra fodbold afd. Følger ved. Næste møde.
-

Hovedbestyrelsen februar 2020

Aktiviteter 2020
o Fastelavn
- Kan vi finde nogle forældre med børn, som kunne tænke
sig at arrangere fastelavnsfesten.
- Peter husker at booke arresøhus
o Dilettant

Peter
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MØDEREFERAT
o

Festen i forbindelsen med forestilling - Skal de selv arrangere – Peter snakker med Lena booker selv datoen
Foreningen kan evt. hjælpe med afvikling.

Sommerfest / Skt. Hans
- Sommerfest lørdag d. 20 juni 2020 – Peter reserver hallen
- Skt. Hans tirsdag aften – telt -Fællesspisning og bål

Evt.
o

o
o
o
o
o
Evt.
o

Aktivfest 16/11 – Peter – Jan – Aske – Holger
- Peter har booket band
- Marina dækker bord
- Borde/stole skal sætte op.
- Tilmelding til festen. Skal ske elektronisk
- Lægges ud på FB
- Plakater skal hænges op – Tine printer plakater
- Mad/vino :230 kr. (135/150 kr. pr. cou. 3 retter/buffet)
- Indstillingsprisen:
Sportsprisen: Gymnastik indstiller Danielle, Christina og
Marie (løbeholdet) halv Marathon cph. 3 plads (vandrepokalen)
- Hædersprisen: Jan Nissen (middag for 2)
Hall of fame – kunne laves på Hjemmesiden
Lukning af hal efter brug
- HUSK at lukke hallen – tjek inden vi går fra hallen /
OBS!
Ibrugtagningsskemaer
Hjemmeside
- Hvad skal den nye side indeholde
- Vi vil gerne have at FB og Instragram linker til siden
Facebook
- Karen skal lave flere administrator.
Næste møde
- Torsdag d. 5 dec. med spisning start kl. 19:00

Peter

Paw –
Camilla

Peter

Peter

Lys på banerne samt ved klubhus og i skolegården
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MØDEREFERAT

Godkendelse af Referat.

_______________________
Formand - Peter Spanggaard

_______________________
Fodbold - Ole M. Jensen

_______________________
Næstformand - Egon Madsen

_______________________
Gymnastik - Tine Langendorff

_______________________
Badminton - Marina Rasch

_______________________
Håndbold - Jesper Sørensen

_______________________
Skydning - Paw Hay

_______________________
Kasserer - Bo Aagaard

_______________________
Sekretær - Camilla Hay
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MØDEREFERAT
STED

St. Lyngby Hallen

DATO

05-12-2019

DELTAGERE

Peter, Ole, Jesper, Bo, Egon, Camilla, Paw, Marina

REFERENT

Camilla Hay

CC
AFBUD

Tine

DAGSORDEN
1. banko
2. budgetter 2020
3. generalforsamling 2020
4. Aktiviteter 2020
5. evt.

REFERAT MED BESLUTNING

ANSVARLIG
/DEADLINE

1. BANKO
-

-

Henrik Keck har været behjælpelig med at finde på nogle nye folk,
Carl har lavet en liste over hvilke opgaver der er til banko, som kører i Turnus
Det nye hold:
Marianne Hansen
Anders Andersen
Lena Keck
Dorthe Brodersen
Per Lyngsie
Egon Madsen
Dorthe Madsen
Lone Mette Andersen
Opstart d. 9 jan. 2020
Carl’s sidste dag er d. 2. jan. Carl og Folmer og evt. flere (hvem bliver bekræftet) – Peter tager derop og siger farvel og aflevere blomster/gaver fra foreningen.

2. BUDGETTER 2020
-

Budgetter 2020 fra afdelingen skal sendes til alle i bestyrelsen i dec. 2019
Bestyrelsen gennemgår budgetter fra afdelingerne.
Hovedbestyrelsen laver budget i jan. 2020, Bo indhenter budgetdokumentet fra
Per.
1
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MØDEREFERAT

3.
Peter

Generalforsamlinger 2010
Håndbold d. 25. januar 2020 kl. 20
Fodbold d. 27. januar 2020 kl. 19 – ole bekræfter endeligt til Peter
Skydning d. 28. januar 2020 kl. 19
Badminton d. 29. januar 2020 kl. 19
Gymnastik d. 30. januar 2020 kl. 19
Hovedforeningen d. 24. februar 2020 kl. 20
søger for at indrykke en annonce i Hillerødposten.

4. Aktiviteter 2020
- Fastelavn på Arresøhus d. 23. feb. 2020 St. Lyngby IF arrangerer? Paw og
Camilla planlægger fastelavn. Kl. 14 antal ca. 80/100 prs. (3000 kr.- 3 hold m.
3 præmier – konge/dronning/bedst udklædt – kaffe/the/kage/sodavand –
borde og stole tager Jesper)
- Dilettanter fredag 21. marts u. spisning / lørdag 22. marts 2020 m. spisning
med band osv. Peter har en føler ude med band - Lena arrangerer alt relateret
til dilettant – Peter mfl. arrangerer alt udenom.
- Standerhejsning lørdag d. 4. april 2020 kl. 10 for at fejre at udendørssæsonen starter, med fælles holdaktiviteter og morgenmad og hygge. I forbindelse
med en hjemmekamp
- Sommerfest lørdag d. 20. juni 2020 – Ole & Peter
- Skt hans aften tirsdag d. 23. juni 2020 – Båltale/bål Jesper
- Aktivfest evaluering for 2019
• Lægge festen tidligere ca. 14 dage før.
Det bliver 31. oktober 2020 - Peter booker Arreshus
• Musik – DJ
• Økonomien for 2019 blev et underskud på 17000 kr. – det er for meget,
så det skal der tænkes over til næste års fest. – skal være min antal
cou. Der er forslået min 70 prs. og at datoen skal meldes ud i bedre tid.
- Bestyrelses seminar m. påhæng og mad fredag d. 6 marts 2020
- Event for træner og frivillige – tak for jeres store indsats – eller en tur på
bakken/ teater tur el. evt. samme dag som venner giver. Evt. i slut august. Peter undersøger.
- Fællesspisning
• Måske i fællesskab med Arresøhus
• Peter vil gerne tage fat i Formanden Poul Erik Lunde for Arresøhus
• Paw har ikke noget imod for at lave det første gang.
5. EVT.
- Internet /alarm – der er ikke krav om alarm da skydeklubben har mindre
end 20 våben. Paw får politiet til at sende en mail for at bekræfte dette.
- Kan vi stadig have briksystemet ned til fitness når der ikke er alarm på længere?
- Bo undersøger om nyt adgangssystem
- Status på valg af hovedbestyrelses
• Kasser Bo og Næstformanden/Fitness”manden” Egon træder ud af bestyrelsen
• Nye Kandidater – Alle forhører sig
- Børneattester
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NemID er ikke overført til Peter fra Per. Peter tager fat i Per omkring
dette.
• Bo prøver at tjekke om han kan finde linket til attesterne.
- Multibane / Liv og glade dage.
• Vi talte det gamle projekt igennem
• Forslag om at åben op / lave en ny hall indgang / lektie cafe/køkken og
lave en multibane i skolegården
• Vi beslutter at gå videre med - Skov – Multibane og klubhus/Hal – vi
kontakter Mette Louise.
• Arbejdsgruppe :Peter, Jesper, Ole, Camilla og Karen. møde 8 jan. 2020
hos Peter kl. 19
- Adgang hal
• Listen til halgang – Peter har den kontakt ham hvis der er nogen der
skal slettet eller skal på.
- Næste møde
• Onsdag d. 19 feb. 2020 kl. 19
Facebook
- Camilla og Jesper bliver administrator – Camilla spørg Karen.
- Web master – ny hjemmeside Peter snakker med en.
- Førstehjælpskursus / hjertestarter – Camilla Undersøger
- Regnskaber mapper skal være hos bo inden d. 24. december 2019. Alle bilag
og kontanter.

.
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MØDEREFERAT
Godkendelse af Referat.

_______________________
Formand - Peter Spanggaard

_______________________
Fodbold - Ole M. Jensen

_______________________
Næstformand - Egon Madsen

_______________________
Gymnastik - Tine Langendorff

_______________________
Badminton - Marina Rasch

_______________________
Håndbold - Jesper Sørensen

_______________________
Skydning - Paw Hay

_______________________
Kasserer - Bo Aagaard

_______________________
Sekretær - Camilla Hay
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