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Næste møde afholdes den sidste onsdag i efterfølgende måned kl. 10.30 

STED St. Lyngby Hallen  

DATO 18-02-2020 

DELTAGERE Marina, Bo, Ole, Jesper, Paw Egon 

REFERENT Camilla Hay 

CC  

EVENTUELT AFBUD  

 

 

DAGSORDEN 

1. Afdelingsgeneralforsamlinger 

2. Hovedgeneralforsamling, mandag d. 24/2 kl. 20 

3. Banko 

4. Aktiviteter 2020 – status 

5. Evt 

 

 

 

REFERAT MED BESLUTNING ANSVARL

IG 

/DEADLI

NE 

 Afdelingsgeneralforsamlinger 

o Feedback fra afdelingerne 

o Afløbet fra rengøringsrummet når der er en slange 
der ligger på gulvet ogløber ned i fitness’en, og 

derfor kommer der bla. Vand i kælderen.  
o Der bliver lavet afløb i skydekælderen Tirsdag og 

3 dage frem i uge 3 
 

- Alt er gået som det skal, og ingen har 
nogen ændringer. Peter tilbyder at 

deltage i bestyrelsesmødet, for at høre 
hvad forventer de af os.  

- Håndbolden er blevet 5 
bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter  

- Fodbolden har fået ny formand.  
- Skydeklubben alm. Bestyrelsen er som 

den er og to nye suppleanter.  

- Badminton alt er som det plejer og 1 ny 
suppleant 

 

 Hovedgeneralforsamling, mandag d. 24/2 kl. 20 
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o Regnskab – Bo gennemgår regnskabet 
o Budget / planer 

o Traktement 
- Gammeldags kringle og slik- Peter 

o Status på kandidater til hovedbestyrelse 
 Næstformand – en der har meldt sig:  

- Ole Melgaard 
 Kasserer  

- ? 
o Dirigent 

- Peter finder en. 
o Valg til div. poster 

- Valgt af Suppleanter 

Fanebærer – Camilla Hay stille op  
Bestyrtelses - Marianne 

Revisor - Lone 
Kasser -  

o Formandens beretning – input 
o Hver afdeling giver en kort beretning.  

 

 Banko 

o Status 
- Det går godt – der er nye frivillige – der 

kommer stadig nye medlemmer, der er 
opfølgningsmøde omkring hvordan det 

går. 
- Peter vil gerne deltage og satser på at 

komme hver 3 mdr. og vi andre skal 
ogsådeltager  

  

 Aktiviteter 2020 – status 

o Søndag d. 23/2: Fastelavn på Arresøhus 

o Fredag d. 6/3: Bestyrelsesseminar  
o Fre. 21/3 & lør. 22/3: Dilettant 

o Lørdag d. 4/4, kl. 10: Standerhejsning 
o Lørdag d. 20/6: Sommerfest 

o Tirsdag d. 23/6: Skt. Hans 
o Lørdag d. 31/10: Aktivfest 

 

o August/September: Arrangement for ledere og 

trænere 
o Månedligt (?) Fællesspisning på 

Arresøhus 

 

 

 

 

 

 



 

MØDEREFERAT 

 

3 

Næste møde afholdes den sidste onsdag i efterfølgende måned kl. 10.30 

 
 

 Evt. 
o Internet – må vi bruge ikke tlf. baseret linie til 

alarm, dvs. data el. coax (Paw) ? 
-  vi tjekker op på, om der kan komme et 

nyt alarmsystem op i skydekælderen og 
fitness. Jesper høre Nissen 

o Børneattester 
- Det skal indhentes børneattester senest 

28.feb.2020 
o Multibane skolegård 

- Peter ringer til hende fra kommunen  
o Næste møde 

- Torsdag d. 19. marts. Kl. 19 

o Fanebærer – Camilla Hay stiller op som suppleant  
o Renovering af faner. 

o Kiosk – nøglen til fryseren (fodbold) 
o Kunne Karen sige noget til vores opvisning om 

vores aktiviteter i foreningen. 
o Der bliver spurgt om der gives fri-kontingent til de 

frivillige i banko afd.  
- Hvordan skal det honoreres at være 

frivillige i banko og dilettant – dette 
punkt skal tages op ved næste 

bestyrelsesmøde, hvor det snakkes 
igennem.  

o Bueskydning – kan vi evt. finde et lokale/sted vi 
kan skyde? 

- Der er opbakning til det – vi kan starte i 

hallen fra d. 1 april.  
 

o Fodbolden spørg om en vaskemaskine, om der kunne 
findes en løsning, som foreningen ville være 

interesseret i af finde en løsning.  
o Et kamera der kan optage kampe – pris ca. 10000 

kr. det kan bruges til at se kampe, træning eller 
andet i for hold til træning/taktik osv.  
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Godkendelse af Referat.  

 

 

 

_______________________              _______________________                 

Formand - Peter Spanggaard              Næstformand - Egon Madsen 

 

 

 

 

_______________________            _______________________                 

Fodbold - Ole M. Jensen                   Gymnastik - Tine Langendorff 

 

 

 

 

_______________________              _______________________                 

Badminton - Marina Rasch                  Håndbold - Jesper Sørensen 

 

 

 

 

_______________________              _______________________                 

Skydning - Paw Hay                           Kasserer - Bo Aagaard 

 

 

 

 

_______________________                             

Sekretær - Camilla Hay               
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Næste møde afholdes den sidste onsdag i efterfølgende måned kl. 10.30 

STED St. Lyngby Hallen  

DATO 24-02-2020 

  

REFERENT Camilla Hay 

  

ANTAL DELTAGER 30 

 

 

HOVEDGENERAL FORSAMLING - DAGSORDEN 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Afdelingsformændenes beretning 

4. Det reviderede regnskab 

5. Budget og foreningens planer 

6. Indkommen forslag 

7. Fastsættelses af kontingent 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

9. evt.  

 

 

 

REFERAT MED BESLUTNING  

1.Valg af dirigent 

 Elith Andersen 

 

2. Formandens beretning 

- Fastelavn– er blevet afviklet der var ca. 50 deltager, alt 
gik godt.  

- Siden sidste generalforsamling som blev afholdt som 

ex. ordinære d. 27. marts 2019, hvor Peter blev balg 
som formand.  

Har vi i foreningen afviklet følgende events. 

- Sankt Hans – blev afviklet med et nyt tidspunkt for at til 
gode se alle børne i sognet, dette var en stor succes, 

der var både sport, kamel/æsel ridning, hoppeborg, 
samt madtelt.  

- Aktiv-fest var i 2019 lidt sløvt med deltager med godt 

54 spisende, dette var dog en god aften, med div. 
priser til Håndbolden og tre løbepiger for deres flotte 

resultat i året der var gået. 
- Tre fra hovedbestyrelsen har deltaget i Bevæg dig for 

livet hvor Hillerød kommune er visions kommune, dette 

var et foredrag og en workshop hvor vi sammen i 
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kommunen, skulle komme med flere ideer til hvad der 
skal til i foreningen samt hvordan vi fremover bla. 
holder på vores medlemmer. 

- Skytteafdelingen var faktisk lukket ned sidste år, men 
heldigvis blev den reddet på målstregen af Paw Hay, 

der nu har fået gang i skydekælderen og her i den 
første sæson har fået ca. 20 nye medlemmer.   

- Jesper fra Håndbolden, får stor ros for afviklingen af 

Sankt Hasen festen.  
- Banko har efter sommeren fået ny bestyrelse, også her 

har foreningen været med inde over, og i dag kører 
banko torsdagene på ”skiftehold”, så det forsat kan løbe 
rundt.  

- Peter takker banko for deres store arbejde og veje til at 
få en ny struktur op og køre.  

- Peter understreger at han meget gerne deltager i 
bestyrelsesmøderne hvis der er brug for ham.  

- Peter takker VENNERNE for deres store støtte til 

klubben ungdomsafdeling, og deres store arbejde og 
samarbejde med foreningen 

 

Spørgsmål fra deltager.: 

Henrik Keck – Hvad er du gået ind til og hvad vil du fremover 

– Hvordan gør vi opmærksom på foreningen 

Svar fra formanden:  

- Lysten til at skabe nye ideer, de skal bringes ud, så 

flere frivillige i foreningen – Hovedbestyrelsen arbejder 
på et nyt koncept 

- Finde noget fornuftig at bruge foreningen formue på. 
- Vi har oprettet både FB og instagram side, så vi kan 

blive mere synlige ude på medierne.  

 

3. Afdelingsformændenes beretning 

Håndbold – Jesper 

45 medlemmer – spiller i serie 4 2 herrehold og 2 2 damehold 

Der arbejdes på at få flere medlemmer.  

Badminton – marina 

35 medlemmer – 1 herrehold i DGI, de afholder en 

juleturnering hvor 90% af medlemmer deltager 

Gymnastik – Tine 

Gymnastikopvisning d. 29. marts 2020 

I alt 174 medlemmer heraf 99 børn – 20 trænere-

/hjælpetræner-/minihjælperforeningen har fået to voksne hold 

corss-dance og step og styrke 
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Vores unge store gymnaster skulle gerne til Italien til sommer 

- Festival Del Sole i Riccione.  

Skydning – Paw 

Godt 20 medlemmer  

De første par mdr. efter overtagelsen af skytteafdelingen, gik 

med at få alle godkendelser igennem politiet, så banen, 

skydevåben og bestyrelsen er godkendt. – foreningen har fået 

en hjælpende hånd fra Vennerne til nye våben og kurser til 

instruktørerne. 

Fodbold – ole / ny formand Jens 

-Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 3 sumpplanter 

-September er meget aktiv, hold fra 6-15 år er tilmeldt til 

forskellige tunerringer i DBU og DGI 

Der er både senior og veteran hold 

-u. 15 holdet har et fællesskab med Skævinge, hensigten er at 

fastholde medlemmerne. 

-Ungdomsholdene tager på div. ture og turneringer 

-Uddannelse af træner 

-Støtte fra Vennerne til nye trøje/træning pakker og 

trænerpakker  

-Året afsluttede i koldhallen  

-Aktive ved forskellige arrangementer  

-Fodbolden arbejder på at få tiltrække og fastholde flere 

medlemmer 

-Der er brugt meget tid på lys til banen. 

-Der er brugt mange resurser på en nabostrid, som er løst. 

-Der er styr på driften og den styres godt 

-De har et stærk trænerteam og kridtmester 

-Hjælperne skal spørges, men de står til gengæld altid klar til 

at hjælpe 

-Fodbolden takker deres bestyrelse, Hovedbestyrelsen samt 

Venner for al deres støtte 

 

4. Det reviderede regnskab 

- Regnskabet delt ud til de fremmødte, BO kassere 

fremlægger året resultat 

Regnskabet resultat GODKENDES.  

 

5. Budget og foreningens planer 

- Budgettet gennemgås af kasser Bo – Budgettet 

GODKENDES  
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- Fremtidsplaner for foreningen – foreningens 

hjemmeside skal forbedres.  

- Vores FB-side og instragam skal bruge endnu mere til 

bla. events og træning – vi skal mere ud  

- Liv og glade dage, har vi i bestyrelsen kogt lidt ned i 

starten, for at gøre det mere spiseligt, her starter vi en 

at få gang i en multibane, det ligger derfor i budgettet 

og vil forhåbentligt bliver sat i gang i 2020 

- Hvad sker der i det kommen tid i foreningen  

 Dilettant 

 Stander hejsning d. 4/4 – 2020 – skydning og 

foldbold 

 Sommerfest /middag, udkastet liggers frem  

- Værdisæt for foreningen – dette skal udarbejdes 

- Klubhuset alarm, dette er ikke et krav – så der vil blive 

kigget på alternativer, også så vi kan sikre os fremover, 

brikkerne til finessen re-tænkes.  

 

Spørgsmål fra deltager.: 

Henrik Keck – Hvordan kommer vi i mål med projekterne – nu 

vi skal ikke sætte gang i for mange ting, også ikke kunne 

gennemføre dem, hvordan sikre vi os det. 

Svar fra formanden:  

Foreningsudvikling – konsulent i samarbejde med DGI – 

struktur – frivilligt arbejde. 

Multibanen der har vi selv 1/3 del og de sidste del håber vi har 

kunne finde i samarbejde med lokale og fonde.  

 

Klubbladet – Tine er ved at finde en løsning på at få et 

klubblad op at køre igen.  

 

6. Indkommen forslag 

Ingen indkommen forslag 

 

7. Fastsættelses af kontingent 

GODKENDT 

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Næstformand – Ole Jensen 

Kasser – Christina Krath 

Revisor 2 – Mogens Hansen genvalgt 



 

MØDEREFERAT 

 

5 

Næste møde afholdes den sidste onsdag i efterfølgende måned kl. 10.30 

Fanebærer 1 – Sandra genvalgt 

Fanebærer suppleant – Camilla Hay 

Bestyrelses suppleant – Marianne Hansen genvalgt 

Kasser suppleant – Daniel Krøse 

Revissor suppleant – Inge Kristensen genvalgt 

 

9. evt. 

- Hvorfor søger afdelinger ikke penge fra 

Foreningen 

 Der skal bruges af egenkapital først 

- Arresøhus næstformand Per Lyngsi 

 Var det noget for foreningen ar gå aktivt ind i 

forsamlingshuset og på den måde at få mere 

gang i huset, så der kommer liv tilbage – 

Hvordan og hvad huset kan bruges til? 

 Øge samarbejdet med arresøhus – hvad er 

Arresøhus?  

 Fællesspisning 

- Venner er meget glade for at kunne dele penge ud 

til vores ungdomsafdelinger. 

 

Dirigenten takker for god -ro og orden i klubhuset og 

giver det afsluttende ord til Formanden for 

hovedbestyrelsen som takker for et godt år, og 

takker alle for deltagelsen.  
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Næste møde afholdes den sidste onsdag i efterfølgende måned kl. 10.30 

STED St. Lyngby Hallen  

DATO 19-05-2020 

DELTAGERE Peter, Ole, Jesper, Tine, Marina Jens, Paw, Christina, Ca-

milla 

REFERENT Camilla Hay 

CC  

EVENTUELT AFBUD  

 

 

DAGSORDEN 

1. Intro af 2 nye HB medlemmer 

     *   Christina Krath, kasserer 

     *   Jens Dalsgaard, fodbold 

2. Status på aktiviteter / projekter 

     *   Banko 

     *   Sommerfest 

     *   Skt. Hans 

     *   Afdelingerne 

     *   Multibane 

     *   Adgangskontrol 

3. Div. 

4. Næste møde 

 

 

 

REFERAT MED BESLUTNING ANSVARLIG 

/DEADLINE 

 

1.Intro af 2 nye HB-medlemmer præsentation 

     *   Christina Krath, kasserer 

     *   Jens Dalsgaard, fodbold 

2.Status på aktiviteter / projekter 

     *   Banko 

- Marina er med i banko og kan give en status, selvkørende, Peter 

arrangerer sig gerne, der er snak om indkøb af en computer, Lions 

club Frederikssund har en nr. computer, opstart af banko så snart vi 

har retningslinjerne. 

     *   Sommerfest 

- den er aflyst grundet covid19 – 21.juni-2021 

 

 

     *   Skt. Hans 
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- d. 8. juni ved vi mere… måske en lille åbning for afvikling kl. 18:00 

– bålet tændes kl. 18:30 – vi følger udviklingen og deler op i felter 

af 10 prs. – evt. pølsevogn  

Taler (vi tænker – børne taler) – heks?  

     *   Afdelingerne 

- Gymnastik: løb og step og styrke forsætter  

- Fodbold: startede mandag – alle regler er overholdt i forhold til 

sundhedsstyrelsen og kommunen bestemmelser – børnestævner er 

aflyst grundet covid19 – en enig bestyrelse holder ved at kontingen-

tet ikke tilbage betales. Det bliver meldt ud fra bestyrelsen hurtigst 

muligt- Jens følger op og melder ud hvad der er besluttet og hvad 

for vi så. 

- for at lokkespiller til var bla. en vaskesøjle – den skal være til alle i 

foreningen. Idrætsforeningens vaskesøjle – jens fremlægger et til-

bud – 10.293 DKK 7 kg. maskiner – alternative tilbud 10 kg. Maski-

ner 15.000 DKK i alt når det står klar ca. 20.000 DDK +/-  

– lokale medlemmer har givet tilsagn at de gerne vil tilslutte dette.  

Der er nogen der skal eje maskinerne i forhold til sæbe og vedlige-

holdelse. Peter vender vaskesøjlen tilbuddet med pedellen  

Badeskillevæggene ved. Hallens baderum er rådne – Peter informere 

pedellen.  

- badminton er slut. 

- Skydning: er slut – afventer de nye retningslinjer – der er ikke ta-

get forbehold for noget tilbage betaling.  

- Håndbold: er lukket ned – gik glip af to kampe - håndbold er ryk-

ket op.  

Håndbolden har valgt ikke at søge midler 

     *   Multibane 

- Ole og Peter har mødes med kommunen, målene er 13x17 – Ole 

og Peter har møde Tress på mandag, damen fra kommunen har evt. 

nogle aftaler som kunne bruges, damen undersøger. Mulighederne 

fra tress  

måske skolen vil være med ind over i forhold til ønsker.   

- hvorfor vil vi have denne multibane? Skal fremlægge et projekt for 

borgerne/brugerne i lokalområdet?  

- Foreningen giver denne til området 

- Skolegården bliver federe at være i  

- Et led i liv og glade dage 

- møde i styregruppe omkring liv og glade dage (projekt)  

     *   Adgangskontrol 

- Peter har møde med Jesper pedellen og en fra kommunen, i det at 

foreningen bruger alarm ca. 25.000 DDK – de skal snakke om at få 

lavet et andet system Peter har møde med dem onsdag. 

Alarm droppet – dette er kun døre/nøgler/brikker (adgangskontrol) 

Tilbud 1 85.000 DDK -brik Hillerød el-service 
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Tilbud 2 75.000 DDK brug mobilen – dette var uden licenser  

Tilbud 3 kommunen vi afventer dette.  

Peter sender rundt når alle tilbud er i hus. 

Hvor lang opsigelse 3 mdr.?  

3.Div. 

* Stine står for FB/instagram  

* hjemmeside, Peter er kontaktet med en – og er i gang med at un-

dersøge hvad er muligheden, den skal hugges op til FB og instagram 

– Camilla spøger Stine omkring Jens omkring hjemmeside.  

* Faner – reparation 4 stk – Ålborg fanefabrik 

* Internet i klubhuset – Undersøger muligheden og pris.  

* Christina er kommet godt i gang – har fået adgang til banken og 

regnskabet første kvartal er lavet – Daniel vil gerne være med og 

hjælpe, Jesper invitere Daniel til næste møde.  

- Børne attester – gymnastik og skytterne næste uge 22.  

- Rengøringen af klubhuset skal den ikke forhandles? – kommunen? 

Revideret tilbud også opdateret i forhold til de nye krav fra sund-

hedsstyrelsen. (Tine tager fat i dem) - får vi det vi betaler for? 

- esport – bruge Arresøhus lokalet ”restaurant” skal bygges om. – 

internet – sikring af lokalet. Bestyrelses for arresøhus skal spørges – 

få opsat et møde  

Træner og spiller  

Min 5-10 konsoller ca. 11.000 kr. pr. stk. (inkl. stol, skærm, konsol) 

+ 1 til træneren – båse og storskærm - etisk kodex  

Kontingent 500 kr. halvårligt 

Indkalder arresøhus bestyrelses – omkring dette. (ole indkalder)  

Nordsjælland fodbold – bruger også esport fifa liga  

4.Næste møde 

- møde i uge 25 tirsdag d. 16. juni 2020 kl. 19:00  
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Godkendelse af Referat.    

  

  

  

_______________________              _______________________                   

Formand  -   Peter Spanggaard              Næstformand Ole M. Jensen -     

  

  

  

  

_______________________              _______________________                       

Fodbold  -   Jens Dalsgaard              Gymnastik  -   Tine  L angendorff   

  

  

  

  

_______________________              _______________________                   

Badminton   -   Marina Rasch                    Håndbold  -   Jesper Sørensen    

  

  

  

  

_______________________              _______________________                   

Skydning   -   P aw Hay                              Kasserer  -   Christina Krath   

  

  

  

  

_______________________                               

Sekretær  -   Camilla Hay                  
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STED St. Lyngby Hallen  

DATO 16.juni 2020 

DELTAGERE Peter, Ole, Tine, Christina, Jens, Jesper, Marina, Paw, Ca-

milla 

REFERENT Camilla 

CC  

EVENTUELT AFBUD  

 

 

DAGSORDEN 

1. Godkendelse af referater fra sidste hovedbestyrelsesmøder 

2. Status projekter 

3. Aktiviteter 

4. Opstart afdelinger 

5. Statusmøde med Hillerød Kommune (16/6, kl. 18). 

6. Evt. 

 

 

 

REFERAT MED BESLUTNING ANSVARLIG 

/DEADLINE 

 

1) Godkendelse af referater fra sidste 
hovedbestyrelsesmøder 

 

2) Status projekter 

a. Rengøring 
- Tine har haft møde med Jesper og 

rengøringen, gennemgang af 
rengøringen i forhold til dage. (De 

rengøring søndag aften og torsdag aften)  
- Samt vejledning af rengøringen.  

- Tine tager fat i firmaet igen, for at have 

en dialog omkring til rettelses af aftalen. 
- Peter og ole har været I dialog med 

kommunen, omkring hvordan denne 
aftale er skruet sammen  

- Vi afventer kommunen før Tine går 
videre.  
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b. Fitness – Camilla / Jeanette  
- Drift – vi holder møde med Egon omkring 

drift og opgaver.  
- Adgange, det gamle system nedlægges, der 

sættes et nyt system op med 
adgangsbrikker, så der skal lave nogle lot for 

hvornår man kan komme og få skiftet sin 
brik.  

- Kontingent, MobilePay – der skal sættes et 
nyt system op for – hvad gør vi fremover?  

 

c. Adgangskontrol 

- Kommunen, sætter nyt system op og 
alle får nye brikker 

- Alle døre får nye låse som passer til 

brikkerne 
- Fitness brikker virker kun fra kl. 6-22 

- Der kan trækkes reporter for hvor meget 
det bruges 

d. Internet klubhus 
- Status – der er intet herude, en nabo 

mener at der kan være noget evt. et rør 
i jorden.  

- Peter prøver at få en dialog med Leon fra 
kommunen. 

- Foreningen, Peter skriver til Stine om at 
få lagt noget på FB.  

e. Vaskesøjle omklædning 
- Kommunen vil hente ind fra deres 

samarbejdes partner, der kommer et 

tilbud fra kommunen.  
- Peter rykket i fredag og afventer stadig 

svar.  
f. Multibane 

- Vi har talt med kommunen, vi vil gerne 
have skolens input 

- tress 450.000 kr. og et firma (JI sport) 
300.000 inkl. Moms – der skal give to 

ens tilbud. – Ole tager fat i 
leverandøren.  

- Venner er villige til at give et tilskud 
- Der skal søges byggetilladelse 
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Næste møde afholdes den sidste onsdag i efterfølgende måned kl. 10.30 

- Og projektet skal beskrives fuldstændigt 
hvad vi gerne vil ha.  

- Der skal søges fonde, lavet et budget – 
kommunen har en medarbejder der kun 

lavet dette – hende spørger vi om hjælp.  
g. Hjemmeside / FB / Insta 

- Peter sender en artikel, rundt omkring 
synlighed 

- Camilla snakker med Stine omkring en 
nabo der kan noget med hjemmesider.  

 

3) Aktiviteter 

a. Skt. Hans – aflyse pga. forsamlingsforbud? 
- Peter skriver til Stine omkring aflysning 

b. Banko 

- Man forventer at banko starter efter 1. 
september 2020  

- Vi afventer stadig retningslinjerne  
- Forbered så meget vi kan nu – så vi er 

klar til at skyde i gang når meldinger 
kommer.  

- Opstart skal have max gas, mere 
markedsføring, ex. præmier i starten gør 

noget extraodinær 
- Bestyrelsen deltager i de første par 

aftner.  
c. Aktivfest 31/10 

- Den forventes at blive afholdt 
d. Standerhejsning august? 

- Evt. en lørdag i august. – evt. når 

turneringerne starter op igen. 
 

4) Opstart afdelinger 
- Oplever afdelinger nogen udfordring?  

- Håndbolden starter op til august 
- Gym. Starter 1. sep. – gymnastikken har 

lidt udfordringer omkring air track – men 
kigger på det når vi nærmere sig 

opstart.  
- Badminton starter i midt aug. 

- Skydningen starter i sep.  
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Næste møde afholdes den sidste onsdag i efterfølgende måned kl. 10.30 

- Fodbolden er i gang. Sommertuneringer 
og træningskampe – afslutningen fest er 

udskudt – man afventer til en opstart 
- Løbe event, bliver afviklet over næste 

uge 5 dages event – afslutning på 
fredag. Pause i juli opstart 10 august. – 

leder efter en ny træner til 
begynderholdmedlem i klubben 32 

betalende. 
 

 

5) Statusmøde med Hillerød Kommune (16/6, kl. 18). 

- Mødte med Hanne og Louise i dag, vi har 
fortalt dem lidt om vores projekter både 

multibane og ”skov” med stier, 
selvtræning det skal tænkes ind fra 

starte, ideen om klubhuset blev luftet, 

åbne og fortalte os hvad vi skulle gøre 
nu.  

- Vi skal helt konkret sende projektet ind 
til kommunen.  

- Sende et forslag ind til kommunen, 
omkring klubhus/cafe vi skal have fat i 

ejendomme – men en tegning som kan 
sendes til kommunen. Hvad forestiller vi 

– fade tegning – oppefra (Paw) 
- Det hjælper altid hvis vi selv har lidt 

penge til   
- Detline fredag 26. juni til udkast.  

 
6) Evt. 

a. Arresøhus 

- E-sport, vi har inviteret arresøhus til 
møde, det blev aflyst grundet sygdom, 

Ole vil rykke formanden for en ny dato.  
b. Næste møde 

- Onsdag d.12. aug. Kl. 19 
c. Børneattester 

- 31. december skal der været indleveret 
børneattester for alle træner, og hvis der 

kommer nye træner, skal denne laves 
med det samme. Dette er afdelings 

ansvar at få disse indhentet til tiden.   
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Næste møde afholdes den sidste onsdag i efterfølgende måned kl. 10.30 

d. Andet 
- Ole foreslår at oprette en 

jubilæumsopsparing, da vi nærmere os 
et 150 års jubilæum.  

- Faner bliver sendt afsted til Aalborg 
fanefabrik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Godkendelse af Referat.    

  

  

  

_______________________              _______________________                   

Formand  -   Peter Spanggaard              Næstformand Ole M. Jensen -     

  

  

  

  

_______________________              _______________________                   

Fodbold  -   Jens Dalsgaard                      Gymnastik – Tine Langendorff       

  

  

  

  

_______________________              _______________________                   

Badminton   -   Marina Rasch                    Håndbold  -   Jesper Sørensen    

  

  

  

  

_______________________              _______________________                   

Skydning   -   P aw Hay                              Kasserer  -   Christina Krath   

  

  

  

  

_______________________                               

Sekretær  -   Camilla Hay                  
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STED St. Lyngby Hallen  

DATO 16. september 2020 

DELTAGERE Peter, Per (stedfortræder for Marina), Jesper, Ole, Tine, 

Camilla, Paw og Jens 

REFERENT Camilla Hay 

CC  

EVENTUELT AFBUD  

 

 

DAGSORDEN 

1)         Godkendelse af referat fra HB møde 12/8 

2) Status 

 Rengøring - Tine 

 Fitness - Camilla 

3) Projekter 

 Skovareal 

 Multibane 

 Klubhus 

 Internet, udlægning af fiber 

 Arresøhus / Fitness / E-sport 

4) Aktiviteter 

 Banko 

 Aktivfest 31/10 

5) Afdelinger 

 Ansøgning Venner 

 Nyt fra afdelinger 

6) Update fra økonomiafdelingen 

 Bogføring afdelinger 

 ”spamming” 

7) Evt. 

 Nedsættelse af informationsudvalg 

              Næste møde 

 

 

 

REFERAT MED BESLUTNING ANSVARLIG 

/DEADLINE 

1) Godkendelse af referat fra HB møde 12/8 

Det bliver udsat 

2) Status 

 Rengøring – Tine 

- Toiletter – fitness 375 kr. Pr. Dag  

- For det hele 483 kr. pr. dag 
- Der er blevet gjort rent hverdag under covid19 
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- Vi følger op - vi tager den op, når vi har møde med politikker, 

omkring dette beløb. 

- De har selv lavet dagene om, Tine har bedt dem om at holde 

de dage, der står i kontrakten.  

- Skydekælderen behøves ikke gøres rent 

- Hvad betaler vi for rengøring i Hallen og hvornår bliver det 

gjort – Peter undersøger hos kommunen 

 

 Fitness – Camilla 

    -     Nye brikker er uddelt – men ikke alle indmeldte har hentet.  

    -     vi får conventus som tilmelding 1-1-2021  

    -     alderes græsen er 15 år, under 15 år skal der være vejled 

ning    af en voksne /træner 

    -      vi henviser til at man overholder min 2 m. afstand og at    

overholde de gældende retningslinjer 

    - der bliver målt op og lavet nye skilte  

3) Projekter 

 Skovareal 

- Skrevet til Kirsten Jensen, Peter er kontaktet af en 

afdelingsleder fra kommunen, men der skal sættes et møde 

op. Når kommunen, er tilbage på kontoret.  

- Vi håber på at få en god dialog i det videre forløb – Ole og 

Peter havde et online møde med kommunes fundraiser, på 

hvordan man samler midler til vores projekter.  

- Ole havde tegning og overslag til hele skovområdet. Der skal 

plantes 8244 træer – her skal der søges fonde. Indledning 

snak med skovskolen, omkring shelter – hvor vi betaler for 

materialet de stiller gratis arbejdskraft  

 Multibane 

- Afventer fuldmagt til byggetilladelse 

 Klubhus 

- Den første skitse tegning (150 km2) – dette er første oplæg– 

der kommer forslag til at    der kommer indgang ind til hallen. 

 Internet, udlægning af fiber  

- Der er gang I oprettelse af fibernet – i Lille Lyngby der er 

inkl. Arresøhus. Bestyrelsen er villige til at give et sponsorat  

Til at kunne bidrage til tilslutningen.  

 Arresøhus / Fitness / E-sport 

     -    Samarbejde med arresøhus – vi har holdt møde med 3 fra 

          Bestyrelsen, hvordan kan vi hjælpe arresøhus med at bruge 

          Huset. 

     -    lige nu afventer vi hvornår der kommer fibernet – vi udsætter      

          Mødet med arresøhus til der er en afklaring på fibernettet.  

     -    tilskud leje af lokale.?  

     -    Hvem skal drive e-sport?  

4) Aktiviteter 

 Banko 
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- Per har været I Nødebo – hvordan gjorde de (Nødebo må 

være 80 prs.) 1 m. imellem hver person – sat sedler op på 

hvor mange der må være. 

- Der må side 100 prs. i den store sal – hvordan får man det i 

gang igen. Beløbet kan evt. sættes beløbet op for deltagelses, 

skal bussen afskaffes 

- Arresøhus overholder reglerne  

- Peter skriv et skriv til Stine og får lagt det op på FB 

 Aktivfest 31/10 

- Der er hyret en DJ – indtil videre holder vi fast i festen, men 

der afventes covid-19 situationen (Peter skriver til Stine ud 

på FB) 

  
5) Afdelinger  

                   Ansøgning Venner 

      -    ansøgning til venner – afleveres til Peter inden d. ? og 

gennemgås på bestyrelsesmøde.  

 Nyt fra afdelinger 

 Håndbolden – booking af hal – Kalender i Hillerød kommune. 

 Fodbold - booking af hal – fodbolden, skal snakke haltider 

 Peter tjekker booking af hallen i hverdagene og i weekend. Vi 

fylder huller ud.  

 Skytterne er klar til opstart d. 22. september. 2020 – der 

bliver sat en lukkezone på i fitness til kl. 23:00  

 
6) Update fra økonomiafdelingen – afventer  

 Bogføring afdelinger 

 ”spamming” – når i har udlæg, der skal sendes til 

christina, skal der sendes en SMS også.  

Hun mangler overlevering  

 

7) Evt. 

 Nedsættelse af informationsudvalg 

- Formiddle vores vision – kommunikere det ud til.  

                  Stine – er i tilfredse med opslag hun laver på FB og 

instagram er der noget i gerne vil have anderledes - sender Stine 

mail. (brug instagram)  

                  Hjemmeside  

- Har lagt en forespørgsels på hjemmeside – men det koster.  

                  Førstehjælp kursus – stadig pladser.  

                  Jens – skilte – bestilt Peter adviserer Jesper.   

- Fødevarestyrelsen var forbi og alt var ok – men vi kan 

afmelde da vi har under 10 event om året.  

              Næste møde – 22. oktober 2020 kl. 19  

 

 

 

 

 



 

MØDEREFERAT 

 

4 

 

 

 

Godkendelse af Referat.    

  

  

  

_______________________              _______________________                   

Formand  -   Peter Spanggaard              Næstformand Ole M. Jensen -     

  

  

  

  

_______________________              _______________________                   

Fodbold  -   Jens Dalsgaard                      Gymnastik – Tine Langendorff       

  

  

  

  

_______________________                 _______________________                   

Badminton   -   Marina Rasch                       Håndbold            -            Jesper Sørensen    

  

  

  

  

_______________________              _______________________                   

Skydning   -   P aw Hay                              Kasserer  -   Christina Krath   

  

  

  

  

_______________________                               

Sekretær  -   Camilla Hay                  

  

  

  

  



St. Lyngby IF hovedbestyrelse 

Mødereferat 

Dato: 21-10-20 

Deltagere: Peter Spanggaard, Jens Dalsgaard, Christina Krath. Ole Meldgaard Jensen (ref.) 

Afbud: Camilla Hay, Marina Rasch, Jesper Sørensen, Tine Langendorff, Paw Hay 

 

1: Referater Der forelå ingen referater til godkendelse. Der arbejdes efter flg. 

deadlines: 25-10: referater udsendes til godkendelse. 28-10: sidste 

frist for kommentarer. 1-11: referater fremsendes til webmaster   

2: Projekter Multibane: Fuldmagt til byggeansøgning modtaget. Udkast til 

brugeraftale modtaget. Denne gennemses og kommenteres. Peter 

kontakter kommune vedr. tidsplan/rækkefølge/fundraising. Peter 

kontakter leverandør. 

 Skovareal: Der er aftalt møde med kommunen 16-11. 

 Arresøhus: Der er aftalt nyt møde når der er en afgørelse vedr. 

fibernet. Der blev på dagens møde drøftet forskellige scenarier 

omkring Arresøhus/E-sport/fitness. Vi har en plan. 

 Cafebygning: Næste step er mødet med kommunen 16-11. 

3: Økonomi Der er (lidt for) roligt i økonomiafd. Christina afhenter de sidste 

dokumenter + arkiveret materiale hos den tidligere kasserer. 

 Der var en drøftelse omkring nem-id og adgang til E-boks. 

 Peter/Christina aftaler møde med afdelingernes økonomiansvarlige. 

Afholdes inden jul. 

 Peter afdækker med hjælp fra DGI/DIF mulighederne for 

kompensationsordninger.  

4: Venneansøgninger Fodboldafd. fremlagde deres ansøgning, godkendt herfra. 

Håndbold/badminton/skydning afstår fra at ansøge Venner. 

Gymnastikafd. fremlagde ikke ansøgning.                                                 

Der arbejdes efter flg. tidsplan:                                                                   

25-10: ABSOLUT sidste chance for at fremsende ansøgning til Peter. 



           

1-11: De indkomne, og godkendte, ansøgninger fremsendes til 

Venner.                                   

4-11: Ansøgninger behandles af Venners bestyrelse.                              

11-11: Der afholdes møde med Venner, alle fra HB er inviteret.      

Husk at meddele Venner hvilke udgifter man forventer dækket i 

resten af året. (Alle) 

5: Afdelinger Fodbold: Medlemsfremgang, en del arbejde i forbindelse med corona, 

sponsorudvalg nedsat. 

6: Budgetter Afdelingers budgetforslag skal medbringes til næste HB møde. Her 

skal det også fremgå om der ønskes tilskud fra hovedkassen. 

7: Generalforsamlinger Afdelinger skal på næste HB møde fremkomme med ønsker til 

tidspunkt for afholdelse af generalforsamlinger. Ligeledes bedes 

afdelinger på næste HB møde redegøre for status i forhold til 

bestyrelsesposter. 

8: Evt. Aktiv fest 31-10 aflyses pga. corona-situationen. 

Sportspris/hæderspris: Indstillinger medbringes til næste HB møde. 

Her vil vi også beslutte en alternativ plan for uddeling.           

Vaskesøjle: Skabe opsættes 25-10, herefter monteres hvidevare (husk 

at mærke/tyverisikre disse)                      

Tribune: arbejdet er gået lidt i stå pga. mandskabsmangel. HB 

opfordrer til at få det færdiggjort.                           

Skilte: ankommer i løbet af ugen, opsættes i weekenden.   

Information: Christina spørger et emne vedr. web. Muligheder for 

opsætning af master til infobannere undersøges (Ole)                    

Alarm: Efter lidt begyndervanskeligheder burde systemet virke.  

Ønsker om udlevering af nøglebrik SKAL gå gennem afdelingsformand. 

Ibrugtagningsskemaer: Fodbold OK. Hvad med håndbold ? Hvis 

skemaer ikke er indsendt kan kommunen i princippet give 

træningstiden videre til andre ansøgere.                      

Hillerød kommune online foreningsmøde 3-11, tilmeldingsfrist 25-10. 

Førstehjælpskursus 9-11 kl. 17.30-22.00. 

 Næste HB møde er 25-11 kl. 19.00 i klubhuset. 



St. Lyngby IF hovedbestyrelse 

Mødereferat 
Dato: 25-11-20 

Deltagere: Peter Spanggaard, Jens Dalsgaard, Christina Krath, Ole Meldgaard Jensen, Marina 
Rasch, Paw Hay, Tine Langendorff (ref.) 
Afbud: Camilla Hay, Jesper Sørensen. 

1: Intro af Stine Christensen - SoMe  

Vi har to Facebook sider; en ’side’ og en ’gruppe. ’Siden’ er til at 
kommunikere ud bredt. Den er åben for alle. God til at hverve nye 
medlemmer igennem. En mere professionel måde at kommunikere 
igennem. Siden er åben for alle. 
’Gruppen’ er henvendt til input fra de enkelte medlemmer af gruppen. 
God til enkelte indslag fra de enkelte medlemmer. Lukket gruppe. 

Vi har også en Instagram side, som linker til Facebook.  
Løbeklubben er god til at poste forskellige tiltag og begivenheder.  
Stine kan hjælpe med at få lagt information ud og hjælpe med tekst. 
Kontakt Stine Toft Christensen på mobil: 22575160/messenger/ 
stine.thuesen@hotmail.com  
Hjemmesiden diskuteres på næste møde om indhold og opdatering: 
Det er muligt, mod betaling, at få statistik på besøg på facebook, få 
ganske få penge. Det kan være en mulighed, der skal diskuteres. 

@ action:   De enkelte afdelinger må gerne være mere aktive på facebook/Instagram. 
              De enkelte afdelinger skal gennemgå deres hjemmeside, og få opdateret 
via Henning Erdmann webmaster@stlyngbyif.dk 42515244 

2: referater Referater fra de sidste møder er endnu ikke godkendt. De skal uploades 
til hjemmesiden efter næste møde, hvor de bliver underskrevet.  
Beslutning:  referater skal sendes ud til bestyrelsen, senest en uge efter 
afholdt møde. Bestyrelsen har 7 dage til at kommentere hvorefter 
referatet lægges på hjemmesiden.  

@ Action:  Tine printer dette referat og medbringer til næste møde for 
underskrivelse. 

3: Siden sidst Multibane: Fuldmagt til byggeansøgning modtaget. Udkast til 
brugeraftale modtaget. Byggansøgning skal indeholde alle detaljer som 
feks lys på banen. 



Fundraiser kan ikke kun hjælp med hjælp til økonomi, men også i 
hvilken rækkefølge, vi skal søge om hjælp til de kommende projekter. 

 Der er aftalt møde med kommunen 3/12 (kl13?). 

 Fibernet ventes afgjort medio december. Der blev drøftet forskellige 
scenarier omkring Arresøhus/E-sport/fitness. Vi har en plan.  

@action:  Ole sætter møde op med Poul-Erik/Per om benyttelse af Arresøhus 

 Vennerne holdt møde 18/11 hvor der blev uddelt støtte til hhv 
Gymnastik og fodbold. Hver afdeling fik 50K . Det var mindre, end der 
var søgt om, men forståeligt i lyset af de mange aflyste, 
indtægtsgivende arrangementer, som Vennerne står for. 

4: Generalforsamlinger • Datoer for generalforsamlinger:  

o Onsdag d. 20/1 kl. 19:               Gymnastik: 

o Torsdag d. 21/1 kl. 20:              Håndbold 

o Tirsdag d. 26/1 kl. 20:               Skydning 

o Onsdag d. 27/1 kl. 19:               Badminton 

o Torsdag d. 28/1 kl. 19:              Fodbold 

o Søndag d. 31/1:                        Vennerne 

@action   der opfordres til at vi deltager i Vennernes generalforsamling 

o Onsdag d. 24/2 kl. 19:               Hovedgeneralforsamling 

@action  de enkelte afdelinger skal allerede nu finde ud af hvem, der er på valg, 
og hvem, der eventuelt udtræder af de enkelte bestyrelser. 

5: Kandidater der uddeles hhv sportspris og hæderspris på den kommende HB 
generalforsamling.  

@action Kandidater fra de enkelte afdelinger deles på mail, med HB 
bestyrelsen inden næste møde (6/1-21) 

6: HB møder Husk at melde afbud til møder i god tid og sørg for en stedfortræder fra 
afdelingens bestyrelse.  

7: Budgetter 2021 Hvis der ønskes støtte fra HB til afdelingerne i 2021, skal der 
fremsendes budget frem inden 9/12. Budgetter og ønsker deles med 



hele HB bestyrelsen.  
Fodbold/Jens har fremsendt budget og ønsker. 

@action budget fremsendes inden 9/12 

8: Update fra økonomi. Christina afholder møde mandag d. 30/11 for afdelingernes kasserer. 

9:EVT Vaskesøjle: Stadig ikke afsluttet. Forventes genoptaget den kommende 
weekend. 

 Tribune: utæt tag. @action Jens tager fat i Anders om udskiftning 

 Skiltning: Nyt skilt ved indgang til gården, bliver siddende 

 Graffitivæg: Peter har søgt kommunen om, at få malet graffiti på den 
hvide væg ved indgang til gården.  
 
Postkasse: Peter har nu fået nøgle til postkassen. Der laves en ekstra 
nøgle. 

 Paw ville gerne vide mere om forsikring i skyde afdelingen. 

 Pudseaften aftalt for bestyrelsen fredag d.15/1 

 Fanerne er kommet retur fra renovering, og de ser flotte ud. 

@action fanebærer skal vælges på GF 

 Næste HB møde er 6-1 2021 kl. 19.00 i klubhuset. 
punkter til næste møde:  
- Hjemmeside/opdatering/indhold.  
- budget 
- kandidater 
- fanebærere 
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