Referat til generalforsamlingen i forældreforeningen 28/1-2020
Til stede fra forældreforeningens bestyrelse: Rasmus, Josephine, Thomas M, Thomas
WR, Berit.
Til stede af nye forældre: 7




Valg af dirigent. Josephine er valgt til dirigent
Valg af referent. Thomas WR er valgt til referent
Formandens beretning om det forløbne år v/formanden





Først og fremmest tak til alle fremmødte for jeres deltagelse. Dejligt at se så mange deltagere. Det
har været et rigtigt godt år og god sæson 2019 for Lyngby Boldklub A/S. Tilbage i superligaen hvilket
også har været med til, at der har været rigtig mange tilskuere/fans på stadion samt, at der er ved at
være godt gang i børneklubben, Små Vikinger som er for alle børn i alderen 0-14 år. Dette har været
med til, at det er gået fornuftigt med indtjeningen i børneboden. Som mange nok har bemærket,
blev forældre/børneboden i efteråret flyttet ned i fanzonen bag målet, hvilket gør det lettere og
mere smidigt at opstille og nedtage boden før og efter kampene. Dette giver også mening, da det
primært er børn og deres forældre, som handler i boden. Boden har været åben under alle
hjemmekampe og er blevet godt kendt for dens udvalg. Der har været mange frivillige specielt
maskotforældre, som har bidraget med at hjælpe til under og efter kampene og dette vil jeg gerne
takke for. Uden alle jer ville det være svært at holde boden kørende. Foreningen deltog blandt andet
også på Lyngby dagen i maj måned, hvor vi stod for salg af kaffe, vand, rundstykker og kage. Vi var så
heldige at få sponsoreret både rundstykker og wienerbrød. Dette var et rigtig godt arrangement og
vi har besluttet at støtte op om det igen i 2020. Dette har blandet andet været med til, at vi har
kunnet glæde flere årgange med tilskud her i blandt: Årgang U8 piger med medaljer til en
fodboldsaktivitetsdag, Årgang 2006 har modtaget tilskud til deres påsketur til Holland,
Moderklubben kunne vi glæde med nye børneovertræksveste. Der er flere årgange som har
modtaget tilskud til tur- og sociale aktiviteter. Endnu engang tak til forældre og børn/unge, som har
støttet forældreforeningen i 2019.

Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse v/ kassereren
 Flot regnskab for året. Regnskabet er godkendt.
Evt. forslag til behandling
 Hvordan får vi etableret flere indtægtsgivende sponsorater/aktiviteter (ud over
kontingent) i klubben, så fx egenbetalingen til stævner kan nedsættes?
Vi har muligvis slet ikke behov for flere aktiviteter, så boden bliver første
prioritet, og boden på Lyngbydagen (3. maj 2020).
 Årshjul med aktiviteter.
Evt. en kalender på hjemmesiden. Holdsport er også en god mulighed. Også en
måde at lægge billeder ud på.
 Opbevaring af varelager m.m. fremadrettet.
Det er uvist hvordan situationen fremadrettet vil se ud. Vi venter på udmelding
fra AS.
 Bemanding af boden.
Til Lyngbydagen vil det være fedt at kunne tilmelde sig så man også har
mulighed for at gå frem og tilbage, så der kan ses fodbold også. Så inddeling i
forskellige tidsslots vil være en god metode at tilmelde sig på.
Når AS en gang imellem tager maskotterne fra Lyngby årgange, skal vi bruge
holdsport som tilmelding.
 Nyt velkomstbrev.
Brevet skal gennemlæses og revideres. Et forslag er at det bliver sendt ud to
gange om året til alle spillere via holdsport og så skal der stå hvad vi har støttet.








Gennemgang af processer, hvem gør hvad?
Alle køber ind når de falder over gode tilbud.
Indkald til kampe skal fremover ske fra en forældreforeningsprofil - TM er
ansvarlig
Valg af kassere. Genvalg til Thomas WR
Valg af formand, da Josephine ønsker at fratræde posten som formand, og ikke
længere være en del af forældreforeningens bestyrelse
 Thomas M overtager formandsposten.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
 Rasmus fortsætter, Jeanette Andersen (Alex Nielsen-U14 Jeannette@oir.dk), Josephine fortsætter
Eventuelt
 Reserveliste til at hjælpe med opsætning og nedtagning af boden:
Alex (U13-Nikojal Lyster) - David (Samuel/Lucca Vissinger- U5) - Karsten Hanibal
(Andreas Hanibal U13)

