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

3. Orientering: HB, v. Jens

4. Børne- og ungdomsafdeling.: Status

5. Seniorafdeling: Status

6. Arbejdsopgaver: Hvem gør hvad?

7. Ny hjemmeside: Orientering v. Jeanette
8. Sociale medier: Orientering og
implementering af Jeanette

Godkendt og underskrevet.
KlubOffice (KO) v. Jeanette.
Jeanette skal have en liste ift. hvem der skal betale
eks. 50 kr. ved efterskoleophold/passivt
medlemskab fra U16.
Der har været afholdt Generalforsamling i HB
onsdag den 23. februar 2022. Alle opfordres til at
læse referatet på hjemmesiden/den nye
hjemmeside.
Idrætsforeningen er i fuld gang med at renovere
klubhuset og ”svinget” – som omdannes til et
fitnesslokale. Fodboldafdelingens seniorer lægger
gulv og samler maskinerne.
Der stiles efter at tage lokalet i brug den 1. april
2022.
Ulrik vil stå for at få registreret de aktuelle
træningstider fra Christian, Ole, Louis og U6.
Paw oplyser, at træningstiderne for basketholdet er
onsdage i tidsrummet 20.30-22.00.
U6 vil overveje om træningstiden (lørdage klokken
09.00-10.00) skal ændres til senere på dagen – eller
om det skal rykkes til en hverdag i stedet. (Huske at
melde ny træningstid til Jeanette, hvis dette
ændres).
Der mangler et sæt spillertøj til U13. Dette skal
indkøbes inden sæsonstart. Anders er på opgaven.
Seniorholdet har spillet et par træningskampe. Her
har de forsøgt med forskellige opstillinger i hver
halvleg.
KO: Jeanette har opgaven med
spillercertifikater/kontingentopkrævning.
Ønsker om haltider, næste vintersæson:
Jens orienterer om, at der er frist den 3. april - Jens
sender ansøgningerne.
Ulrik melder tilbage for U16/U17.
(Opdaterede lister skal bruges-Ulrik sender det til
Jeanette).
Klubben håber at kunne få opbakning til at samle et
veteranhold. Det sættes i værk via sociale medier.

Evt. prøve at fange fædrene fra børneholdene/høre
om de vil prøve at spille.
Sociale medier – Jeanette har taget stafetten. Vi
andre må meget gerne hjælpe med info/indhold
hertil.

9. Basketball

10. Evt.
Dato næste møde?

Dommerklub: Der skal findes dommere til
hjemmekampe til U16/U17. Samt evt. til serie 6.
Paw er tovholder vedr. basketspillerne.
Alle spillere er indmeldt. Haltider er helt fine.
Streger på gulvet manlger – der er en dialog i gang
med kommunen og indhentet et tilbud. Peter
Spanggaard sender det ind til kommunen. Afventer
kommunen.
-Næste møde: Tirsdag den 19. april 2022 klokken
19.00. (Ændret til den 3. maj 2022.

