
Referat til generalforsamling i forældreforeningen 29/1-2019: 
Til stede fra forældreforeningens bestyrelse: Rasmus, Malene, Josephine, Verner, Thomas WR, 
Thomas M, Berit. 
Til stede af nye forældre: 1 stk. 

1. Valg af dirigent. Josephine er valgt til dirigent. 
2. Valg af referent. Thomas WR er valgt til referent. 
3. Formandens beretning v. Josephine.  

 Først og fremmest tak til alle fremmødte for jeres deltagelse. Det har været et 
turbulent år rent sportsligt 17/18 for Lyngby Boldklub A/S men til trods for dette har 
der været en del tilskuere på stadion samt, at der er blevet oprettet en børneklub, 
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. 
Boden har været åben under alle hjemmekampe og er blevet godt kendt for dens 
udvalg. Der har været mange frivillige, som har bidraget med at hjælpe til under og 
efter kampene og dette vil jeg gerne takke for. 
Foreningen deltog også med salg af kaffe, vand og kage ved flere stævner og 
fodboldskolens grillaften. 
Vi kunne glæde flere årgange med tilskud heriblandt: 
Årgang U13-U15 piger med kombigræs futsalbolde 
Årgang U6-U10 med 4 indendørsmål 
Der er flere årgange som har modtaget tilskud til tur- og sociale aktiviteter. 
I 2018 blev vi bedt om, at flytte boden til tribunen til venstre for klubhuset. Dette vil 
træde i kraft i foråret 2019. Foreløbig vil det være en forsøgsperiode på 3 måneder. 
Grunden til at boden skal flyttes, er at denne tribune vil blive en familietribune i 
forbindelse med børneklubben Små vikinger. 
Endnu engang tak til forældre og børn/unge, som har støttet forældreforeningen i 
2018. 

4. Regnskab til godkendelse v. Verner: Regnskabet er godkendt enstemmigt. 

 Meget fint regnskab. 

 Klubben takker for alle tilskud der er givet. 

 Det kunne ikke betale sig med bod til grillaften i fodboldskoleugen. 

 Beach flag til udlån står hjemme hos Malene. 
5. Evt. forslag til behandling 

 Miss Pizza på hjørnet af Baunehøjvej og Sorgenfrigårdsvej fortsætter med at give 
15% støtte af de indleverede kvitteringer (boks findes på disken). De vil gerne være 
sponsor i klubben. - Der skal bare spørges. 

 Ny placering af boden på børnetribunen.  - Det bliver en prøveperiode på 3 
måneder, og hvis vores omsætning falder, så skal det også tages op til revidering. 

 Bemanding af boden. - Hvis man gerne vil søge en stor sjat penge til egen årgang, 
kræver det at man yder i boden, før end at man kan få pengene. Malene finder et 
godt system i samarbejde med Jesper fra klubben. 

 Proces og koordinering af indkøb til boden. - ”Buy me a pie” er en app hvor man kan 
arbejde sammen om en indkøbsliste. Malene udtænker et system og vender tilbage. 
Thomas WR kigger på indkøb af en labelmaker. 
Thomas WR undersøger muligheder for en forenings mobilepay 

6. Valg af formand. Josephine er genvalgt til 2021 
7. Valg af kassér. Thomas WR overtager for Verner indtil 2020 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Alle fortsætter i bestyrelsen. Ingen nye tilkomne. 
9. Evt.  

 Klublivsudvalget er i gang med at arrangere et nyt arrangement i marts/april med 
en tidl. udenlandsprofessionel som hovedtaler. 

 5. maj bliver klublivsdag i Lyngby Boldklub. Alle kampe bliver forhåbentlig spillet i 
Lyngby den dag, og der vil være noget arbejde for forældreforeningens bod. 

 25. - 26. maj Bakkens fodboldfestival, hvor der også vil være mulighed for bod. 


