
 
 

 

INTERNAL 

Referat af hovedbestyrelsesmøde 
Onsdag d. 15. juni 2022, kl. 19 

 
Tilstede: Jesper, Charlotte, Christina, Jens, Marina, Ole, Peter 
Afbud: Camilla, Paw, Daniel 
 
 
1. Underskrift af referater 

• Udsættes – Camilla ikke tilstede 
 
2. Update fra afdelinger 

Badminton 

• Opstart ny sæson midt august 
Håndbold 

• Skal finde ny træner til herrer 
Fodbold 

• Midlertidig træner løsning på plads til herre senior for efteråret 

• U13: kredsmester + deltagelse i sjællandsmesterskaberne 

• U16: Deltagelse i turnering i Holland Vandet stævnet 

• Veteran: tilmeldt til 8-mands turnering i efteråret 
Gymnastik 

• Tilmelding på hjemmeside skal sættes op. 
Karen tager dialog med Jakob ”web” 

Fitness 

• Vi er på 112 medlemmer, og nye kommer stadig til 

• Camilla laver plan og sætter møde op med de 3 unge mennesker der kommer til at stå for 
oprydning og aftørring af maskiner 

• Anskaffelse af 2 digitale ure og 2 gulvventilatorer (Peter) 

• Overvejelse med deltagelse af 13-14 årige (v. samtidig træning med voksen) 
 

3. Status fra økonomiministeriet 

• Etablering separat fitness konto (Daniel) 
Adgang for Daniel og Jeanette. 
Skal sikre nemmere regnskab, og som forberedelse til planlagt etablering af selvstændig fitness 
afdeling pr. januar 2023 

• Lessons learned / feedback 
Daniel fuldt oppe at køre både med bank, og (genetableret) kasserer@stlyngbyif.dk email 

 
4. Skt. Hans (torsdag 23/6) 

• Båltaler: Søren Lerche, formand Børne- og Familieudvalget, Hillerød Kommune 
Ca. kl. 18 

• Spisning (mad fra SuperBrugsen, Skævinge) (Peter) 
Ca. 17:30 
Div. indkøb til pølsevogn (Ole) 

• Drikkevarer (Peter) 
Vin gennem Ulrik, øl/vand fra Brugsen 

• Bål: Ole arrangerer m. vognmanden 

• Betjening 
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o Mad  Jens og Peter 
o Drikkelse, betaling Thrysøe, William og Jonathan 
o Pølsevogn Jesper og Matthias 

 
5. Sommer arrangement (lørdag 25/6) 

 
Gymnastik 10 – 11:30 ”Åben hal” 
Fodbold 11:00 U13 kamp mod Skævinge 
  13:00 Showkamp mellem senior og U16 
Løb 12:30 Præsentation af de 3 løbehold 
Fitness 11:00 Fitness intro for ekst. og evt. kommende medlemmer 
 
Pølsevogn er sat frem fra kl. 11 (Jens og Peter) 

 
6. SoMe 

• Hjemmeside 
Gymnastik har udfordring med tilmeldinger – tager kontakt til Jakob som har lavet ny hjemmeside 

• E-mails 
@stlyngbyif.dk emails kører igen. 
Frivilligt om man vil bruge dem, el. privat-/arbejdsemail 
Klubbens emails vil lette overgang v. skift af poster 

• Insta/FB 
Brug vores officielle konti når noget bliver lagt op i klub regi. 
SoMe master Stine er meget hjælpsom med at lægge op på klubbens hoved konti på hhv. FB og 
Insta (stine.thuesen@hotmail.com / 2257 5160) 

 
7. Kælder 

• Hvad skal kælder bruges til ? 
Afventer at gl. fitnessudstyr bliver solgt 

 
8. Evt. 

• Næste møde (10/8 kl. 19) 

• 22/23 haltider – har alle meldt tilbage til Hillerød Kommune (håndbold ?) ? 
Jesper gensender mail med tider til Hillerød Kommune med Peter i cc. 

• Hillerød Event 
Vi stiller med ca. 35 mand til 90’er festen d. 13. august 

• Salg brugt fitnessudstyr 
Jesper følger op 

• Etablering internet 
Ole har bestilt. Etableres 11. august. 
Der skal etableres router ovenpå og i kælder 

• Fodbold: opstregning af basket bane - tilskud ydet - skal vi selv betale 1/2 ? 
Peter tager kontakt til Sally fra Hillerød kommune. 

• Fodbold: ekstraordinært ansøgt tilskud til senior træner. 
Pt. på pause jf. pkt. 2 
Diskussion om fremgangsmåden – bør vendes først i HB og ikke direkte ansøgning til hhv. Vennerne 
og Hovedforening 

• Andet 
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o Ikke tilfredshed med nuværende leverandør af rengøring. 
Ole laver møde med andet rengøringsfirma 
Overvejelse om en privat (evt. efterlønner) kunne være en mulighed 

o Aktivfest 5. november 
o Fællesmøde for afd. bestyrelser og hovedbestyrelse søndag d. 28. august kl. 10-12 

Book restauranten på Arresøhus (Peter) 
 


