
St. Lyngby IF Fodboldafdeling 

Bestyrelsesmøde D.7 Juni Kl. 19.00 
Tilsted: Jens Dalsgaard, Jeanette Frandsen, Anders Jensen Ulrik Krog Henriksen, Paw Møller 

1. godkendelse af referat 

godkendes næste gang grundet it udfordringer 

 

2. økonomi 

- flere har betalt som manglede nu mangler kun 3 seniorer Anders løber 

med dem   

- Paw følger op på basket manglende kontingent cheftræner er lige kommet 

hjem fra ferie og tager fat i det med det samme. 

- ungdom ingen udstående kontingent 

- Veteran er startet op igen efter sommerferien 

 

3. orientering HB 

- Hillerød event ”vi elsker 90’erne” - Vi skal bruge 20 til og stille op til ”bløde 

vagter” 

- Sommerfest D.25/6 info kommer fra HB 

- Skt. Hans - vi skal stille 4 til bar/pølsevogn Ulrik spørger rundt 

 

4. Børne-ungdom afd.: U13 tilmeldes Kronborg Cup. Anders og Ulrik står for det. 

 

 

5. Seniorafdeling: Ny træner  

- Ny træner fundet på ”lånt” tid. Vi arbejder med langtidsløsning. 

- Ny holdleder fundet i Jan Ib som gerne tager en tørn på 3 mdr. Stort tak til 

Jan Ib for den store hjælp. 

   

6. Sponsorer  

-Invita køkkener har lavet sponsortiltag, hvor hvis man køber et køkken hos 

Invita får fodbolden et tilskud fra Invita, som vi gerne vil have promoveret 

noget mere, Anders og Jens laver udkast til et skriv. 



-Jens har haft møde med Jan Nissen ang. hvordan de gør for at skaffe 

sponsorer og vi har aftalt og prøve og holde sponsorarrangement ved første 

senior-hjemme-kamp med ”rosé og pølser”. 

   

7. Ny hjemmeside: er vi ”up to date”? 

-alle opslag skal sendes til Jeanette så hun kan lægge dem op på SoME fra 

fodbolden i stedet for os, som personer da den så vil komme længere ud. 

 

8. Basketball: 

– status ”streger på gulvet” - Vi kan fra kommunen modtage tilskud på 7000,- 

kr. og ikke hele beløbet for udgiften. Jens har sendt den videre til HB, da vi 

ikke mener, det er fodbolden der skal betale denne, da stregerne var på 

gulvet inden nyt gulv blev anlagt.   

- Restance på kontingent. 

 

9. Evt.: næste møde  

- Næste møde 28/6-22 kl. 19.00 

- Jeanette og Paw oplyser, at de ikke genopstiller ved næste General 

forsamling men selvfølgelig nok skal hjælpe med god overlevering. 


