St. Lyngby IF Fodboldafdeling
Bestyrelsesmøde tirsdag den 22. februar 2022
Referat
Til stede: Jens Dalsgaard, Paw A. M. Møller, Ulrik Krog-Henriksen, Anders M. Jensen, Jeanette Frandsen
og Julie Meldgaard.
Fraværende: Kamilla Bærtelsen og Aske Iversen
1. Godkendelse af referat
2. Økonomi: Status, budget

Godkendt og underskrevet.
KlubOffice (KO) v. Jeanette.
Jeanette er ved at få sat kontingenter op i systemet.
Arbejdsprocessen kan muligvis gøres mere
automatiseret ift. kontingentopkrævning. Dette
undersøges og samles op ved næste møde.

3. Orientering: HB, v. Jens

Foreningen er blevet medlem af Hillerød Events,
som er en støtteforening for Hillerøds foreningsliv.
Formålet med Hillerød Events er at støtte og skaffe
penge til arbejdet med børn og unge i foreningerne
i Hillerød Kommune.
Hele overskuddet fra de arrangementer, events og
aktiviteter, som Hillerød Events står for, går til de
foreninger, der giver en hånd med. Aktiviteterne er
f.eks. 'Vi Elsker 90'erne', skøjtebanen på Torvet
(udlejning af skøjter) og Hillerød Slotssø Byfest.
ALLE kan deltage - ikke kun trænere og forældre.
Man behøver end ikke være medlem af foreningen.
Første arrangement: ”Vi Elsker 90’erne”. Opgaverne
er blandt andet at sælge fadøl eller at stå ved
adgangskontrol v. indgangen.
Man tilmelder sig/ vælger vagter via en app. Her
oplyser man blot ”hvem man er frivillig for/hvilken
afdeling”.
Det er en god mulighed for at tjene penge til
klubbens børn og unge (til et arrangement eller en
fodboldtur f.eks.).
Idrætsforeningen er i fuld gang med at renovere
klubhuset og ”svinget” – som omdannes til et
fitnesslokale.
Der stiles efter at åbne dette den 1. april 2022.
Der er i denne sammenhæng mulighed for at melde
sig og uddanne sig til fitnessinstruktør (betales af
Store Lyngby IF). Det er et krav, at der er tilknyttet
uddannede instruktører, som kan instruere i brugen
af maskinerne og lægge et træningsprogram.
Pt. er der 8, der har meldt sig.

Næste projekt i idrætsforeningen: ”Liv og glade
dage”.
Der er Generalforsamling i HB onsdag den 23.
februar 2022. Alle opfordres til at deltage.
4. Børne- og ungdomsafdeling.: Status

U10 har vundet Champions League i Frederiksværk
2022 – stort tillykke!
Vedr. kommende sæson:
Holdet U11, U12 og U13, som Christian og Kristian
træner, skal tilmeldes turneringen – her er behov
for et møde ift. hvilken række/årgang de skal
tilmeldes.
AMJ, Ulrik og Jens finder et tidspunkt (muligvis
lørdag klokken 12.00), hvor de mødes med
trænerne og får dette på plads – det er vigtigt, da
der snart er tilmeldingsfrist.
Det drøftes om Kronborg Cup er en mulighed for
nogle af klubbens hold i år.
Inspirationstræning/cross over v. Ulrik:
Ulrik vil se på muligheden for at lave såkaldt
inspirationstræning – efter sommerferien.
Her er tanken, at Ulrik ( i samarbejde med
trænerne) én gang om måneden har et
træningspas, enten fredag eller lørdag.
Her kan temaet eksempelvis være afslutninger,
possessionspil ”spil i små rum”, eller driblinger.
Ulrik vil gerne lave en plan. Men det kræver, at
trænerne hjælper og er med under træningen.
Formålet er blandt andet at forsøge at flette
klubholdene lidt sammen og ryste holdene lidt
sammen, på kryds og tværs af alder og niveau.
Babyholdet skal slettes i holdoversigten – dette
sørger Jeanette for.
Richard Lilja (DBU) har været ude som konsulent og
stået for en træning for U6. Han har videreformidlet
nogle øvelser samt værktøjer til inspiration.
Han kommer til U6’s træning igen lørdag den 5.
marts 2022.

5. Seniorafdeling: Status

Seniorholdet er opstartet med træning på
kunstgræsbanen i Skævinge.

Ok fremmøde – de er fortrøstningsfulde, da der
altid kommer flere til træning når det bliver bedre
vejr.
Jan Ib stopper om holdleder. Han har varetaget en
stribe af opgaver. Der skal forsøges at finde én eller
flere, der fremadrettet kan varetage disse opgaver.
Der er indkøbt nye bolde. I samme ombæring er der
indkøbt nye låse – da boldene ofte forsvinder.
6. Arbejdsopgaver: Hvem gør hvad? Hvem
overtager KO?

KO: Jeanette har opgaven med
spillercertifikater/kontingentopkrævning.
Der er her fokus på at optimere registreringerne.
Jeanette sender lister til alle trænere. De skal tjekke
op på om alle de aktive spillere er tilmeldt i KO og
give Jeanette tilbagemelding herom.
KO: Ændringer/flytning af kampe. En opgave, der
skal varetages fremadrettet. Julie forsøger dette,
med support fra Ulrik.
Sponsorer:
Jens udarbejder ny simplificeret sponsoraftale, som
gives til nye sponsorer.

7. Ny hjemmeside: Orientering v. Jeanette

8. Sociale medier: Orientering og
implementering af Jeanette
9. Basketball

Jeanette orienterer om den nye hjemmeside. Den
nye version er lige på trapperne.
Fodboldens side skal gerne være et
situationsbillede af, hvad der sker i afdelingen.
Alle i bestyrelsen må meget gerne hjælpe. Det kan
f.eks. være ved at invitere sit netværk til at ”synes
godt om” på de sociale medier.
Vi må meget gerne tage billeder og lave oplæg
hertil – eventuelt sende det til Jeanette.
Eksempel: Billede af holdet på hjemmesiden
/Facebook og rekruttere nye spillere på den måde:
”Kom og vær med på vores fodboldhold – vi har det
sjovt”!
(Ift. børn: Huske at spørge forældre om lov til at
bruge billeder af deres børn).
Se pkt. 7.
Paw er tovholder vedr. basketspillerne.
Kristian er kontaktperson på holdet. Han melder
tilbage til Paw, ift. hvem og hvor mange, der spiller
på holdet. (De træner kun, spiller ikke kampe).

Der mangler streger til basketbanen (muligvis glemt
ved anlæggelse af nyt halgulv). Afventer Hillerød
Kommune, da det umiddelbart er kommunen, der
står for betalingen af etablering af stregerne.
Jaqueline fra Hillerød Kommune er informeret og
vender tilbage.
10. Merchandise: Huerne er kommet –
hvordan gør vi?

De flotte nye røde huer er kommet.
Der betales via MobilePay til hovedforeningen
48610. Prisen er kr. 85. Anders holder styr på salget
af dette – så det ligeså registreres hos kassereren.
Der er allerede lavet opslag på Facebook.
Huerne forsøges solgt til seniorspillere og
børnehold. Men det er alle i og omkring klubben,
der er tiltænkt som værende potentielle købere.
Skal ses som en reklame for hele foreningen og en
sjov gimmick.

11. Evt.
Dato næste møde?

Eventuelt afholde nogle møder online via Teams.
Kan være et godt redskab ved møder med få
punkter på dagsordenen.
Punkter til næste møde:
- Udstyr
- Nye mål samt nye net
- Næste møde: Tirsdag den 22. marts klokke 18.30. I
klubhuset.

