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1. Valg af dirigent 
 
Carsten F. Jensen blev foreslået af bestyrelsen og valgt på generalforsamlingen. 
 
Carsten konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt 
 
 
 

2. Beretninger fra formænd  
 
Formand Lars Jonsson 
 
Det at være frivillig i en bestyrelse har ændret sig en del over årene. Fra at skulle drive foreningen med 
de nære ting - altså sørge for trænere, materialer og økonomi i foreningen, skal vi nu også kæmpe for 
vores eksistensberettigelse rent politisk i takt med at kommunen skal spare mere og mere. Vi kan jo bare 
se på vores anlæg her, hvad vi har været igennem af besparelser gennem tiden, hvor vi var nede på 
næsten ingen fast personale på anlægget til, at vi nu er begyndt at se ansatte på anlægget igen - også om 
aftenen. 
 
Dette kommer ikke af sig selv, og jeg må bare sige at denne måde, vi har bygget LUI op på med 
Hovedbestyrelsen i toppen og alle foreninger nedenunder gør, at det er meget nemmere at gøre fælles 
front, når vi møder kommunen og deres politikere. Min erfaring i dette arbejde er, at ved dialog og 
samarbejde kommer man længst. Jeg indrømmer gerne, at jeg har mange gange haft lyst til at sende en 
”sviner” til et eller andet sted hen, men har heldigvis besindet mig og føler, at det har givet pote i den 
sidste ende. Jeg ved, vi nyder stor respekt, når vi henvender os forskellige steder, fordi vi er saglige, og 
har forberedt os ordentligt. Dette gør sig også gældende hos DBU, hvor vores børne- og 
ungdomsformand Henrik sidder med i et par udvalg, så vi af denne vej også er med til at præge 
udviklingen der.  
 
Mange ting har ændret sig i vores lille fodboldklub gennem årene, men vi prøver hele tiden at tilpasse os 
med, hvad der ønskes af os samtidig med, at årgangene stiger og falder, og de unge mennesker får andre 
interesser. 
 
En af disse ting der bekymrer mig mest, er fastholdelse og det faktum, at vi nu står med U16/17 spillere, 
der skal rykke op som seniorspillere, fordi vi ikke kan stille hold i de 2 ældste ungdomsårgange. Dette er 
noget vi, som så mange andre breddeklubber, må forholde os til, og det gør vi. Det er jo også der, hvor 
dialogen og aftalerne med en seniorafdeling skal være på plads. Ambitionerne om at rykke op i højere 
rækker, kan hurtigt overskygge det at sikre tilgangen til en senior afdeling, hvis der ikke er ligeså meget 
fokus på dette - de to ting skal helst gå hånd i hånd. Heldigvis har vi en trænerstab i seniorafdelingen og i 
de ældste ungdomsårgange, der tager dette meget seriøst og får løst udfordringerne - noget der gør mig 
rigtig glad, og jeg ser en tryg fremtid for klubben i fremtiden. Det gør mig også rigtig glad, når jeg i dag 
ser, at seniorafdelingen består af rigtig mange af vores egne spillere - altså spillere der har været 
ungdomsspillere i klubben.  
 
Der hvor jeg syntes, vi kan forbedre os lidt i fremtiden, er samarbejdet på tværs af årgangene, hvor vi i de 
små årgange har mange spillere og ikke kan se udfordringerne, der kommer om 2 til 3 år med at spillerne 
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finder andre interesser. Det skal vi blive bedre til i fremtiden, så årgangene og trænerne ikke først skal 
lære hinanden at kende, når ”lokummet brænder”, og vi ikke kan stille hold. Mange af os i bestyrelsen 
har været med i så mange år, at vi har set det sker altid! Når vi når den og den årgang, så falder spillerne 
fra uanset, hvor godt trænerne syntes, de har fat i spillerne.   
 
I bestyrelsen er der nedsat en del udvalg; sportsudvalg, Pr.- og socialmedie udvalg, fest- og arrangement 
udvalg, frivillighedsudvalg samt sponsor udvalg samt en ungdomsbestyrelse. Alle disse udvalg har 
ophæng i bestyrelsen, og har man ikke mod på en bestyrelsespost, kan man altid bidrage med et eller 
andet i et udvalg. 
Jeg har sagt det før og gentager gerne: LUI er bygget op af frivillige, drives af frivillige og kan derfor ikke 
overleve, hvis ikke der er frivillige kræfter til stede. Margit præsenterer senere den undersøgelse, vi har 
lavet omkring frivillighed, men jeg vil gerne sige, når du melder dig selv eller dit barn ind i LUI fodbold, 
skal du også bidrage til at få tingene til at fungere. Ikke at du behøver at ende som mig, der næsten ikke 
er til at smide ud på grund af magtliderlighed - mindre kan også gøre det ☺☺ 
 
Vi ser i dag en selvstændighed blandt de unge mennesker som aldrig før, og det er godt på mange 
punkter. Men jeg ser også lidt udfordringer i dette. Vi ser en ungdomsafslutningsfest, hvor der er færre 
deltagere, fordi børnene kommer alene uden deres forældre. Jeg syntes, det er rigtig ærgerligt, at man 
ikke prioriterer at deltage i sit barns fritidsinteresse - det gælder både på sidelinjen, og når barnet skal 
hyldes på scenen ved ungdomsafslutningen. Jeg ved af egen erfaring, at børnene på sigt bliver glade for, 
at du har vist interesse for deres fritidsaktivitet - men husk at interessen ikke behøver komme via en 
masse støj fra sidelinjen. 
 
Vores årlige Vildbjerg tur vil jeg også nævne her, da jeg syntes, det er en fantastisk tradition, som har 
varet i over 30 år. Mange spillere - helt op i vores seniorafdeling - har haft gode oplevelser i Vildbjerg. Jeg 
tror også, Martin Braithwaite har været forbi Vildbjerg på et tidspunkt, så se bare hvad det kan føre til. 
 
Sponsorarbejdet har stor fokus i bestyrelsen, og vi er heldigvis privilegeret ved, at vi har et lokalt 
erhvervsliv, der bakker os op. Vi møder desværre stadigvæk nogle enkelte sponsorer, der kun vil 
sponsorere det enkelte hold dvs., at alle pengene skal gå til holdet ellers siger de nej tak. Det gør vi som 
klub så også, da alle skal bidrage til fællesskabet efter vores 70/30 fordeling. 
 
Jeg vil gerne her takke for den store opbakning fra vores sponsorer og tillade mig at sige, I hører 

nærmere        
 
Jeg vil også gerne takke ”Vennerne” for altid at bidrage, når vi beder om økonomisk støtte. Samtidig vil 
jeg opfordre til, at I alle melder jer ind hos ”Vennerne” - pengene kommer mange gange igen til vores 
børn. 
 
Ambitionen i klubben er selvfølgelig at have hold i alle rækker både hos piger/drenge kvinder/mænd, og 
der arbejdes hele tiden for at gøre det muligt. Ellers tilpasser vi os til den virkelighed, der møder os 
derude.  
 
Bestyrelsen syntes jeg afleverer en klub til generalforsamlingen i god tilstand - både socialt, på 
resultatsiden og med en sund økonomi. 
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Tak for indsatsen til trænere, ledere samt alle andre frivillige. Tak for samarbejdet i bestyrelsen og tak for 

samarbejdet med resten af LUI. Pas godt på klubben fremover - jeg holder øje med jer        
 
 

 

Børne- og ungdomsformand formand Henrik Thomsen 
 
2019 har igen været et år hvor fastholdelse har fyldt meget i LUI ungdom.  
 
Opfindelsen af Mini-øfferne er og har været et godt tiltag og giver et vigtigt grundlag for den almindelige 
opstart i LUI Fodbold. Men mister vi fokus på tilgang derefter??? Måske vi kunne gøre mere. 
 
Ved opstarten af årgang 2014 i foråret 2019, var der 12 spillere og en del forældre. For første gang i flere 
år var det ikke en stor udfordring at finde trænere til denne årgang, og de er kommet rigtig godt i gang.  
 
Børnene trives på vores anlæg, og der er mange dedikerede forældre-trænere og fin opbakning.  
 
Når børnene overgår til ungdomsfodbold, bliver de bombarderet med alternative fritidsaktiviteter, 
såsom e-sport, og når de fylder 14-15 år trækker styrketræning samt fester. 
 
Det er og bliver også en udfordring, at skaffe trænere til ungdomsholdene. De gode gamle travere 
trækker stadig læsset ofte pga. deres egne børn stadig spiller. ”Rene trænere” dvs. dem uden 
involverede børn er meget svære at engagere både i og udenfor klubben.  
 
Det betyder også, at vi i LUI, bliver nødt til, at tænke lidt anderledes fremover.  En patentløsning ligger 
ikke lige foran, men fx kunne man vurdere om en træner skal kommitte sig til 2-3 ugentlige træningspas, 
eller om han/hun fx kunne tage 2-3 træningspas mandag, og så er det en anden, der tager 2-3 
træningspas onsdag – end of the day drejer det sig vel om, at vi tilbyder den bedste træning til spillerne 
og måske er mindre person fikseret. 
2 gode trænere kan også skabe tryghed. Uanset hvad, så vil LUI fremover være tvunget til at tænke lidt 
anderledes, og dermed ramme en løsning, der fremmer fodbolden og legen i LUI. 
 
Vi bør også tænke på alternative turneringer med omegnsklubberne både på pige og drenge siden. Mix 
turneringer (alder, køn, højde, niveau, bland med e-sport etc.) hvor vi tager initiativet. Der er al for stor 
fokus på resultater i både børne- og ungdomsfodbold, og det er forældre samt trænere der trækker i den 
retning – mindre fokus på resultat og mere fokus på udvikling.  
 
DBU har meget fokus på, at klubberne skal blive bedre til at bruge penge på børn og ungdom og mindre 
på senior holdene. Mange klubber har en ”forkert eller forhippet” holdning til, at det er deres 
seniorafdeling der trækker børn og unge til klubben. Det er desværre ikke korrekt. Det er klart, at hvis 
man er divisionsklub eller Superliga klub, så vil man tiltrække talentet, men bredden er der alt for lidt 
fokus på – både pige og dreng. 
 
Hvis ikke klubberne vender trenden, vil der være færre unge, der kommer igennem til senior. Fokus på fx 
U9/U10 for at tiltrække flere spillere er et must, jo flere unge og bedre træningsforhold, des flere 
kommer igennem til senior.  
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Hvordan vi gør dette i LUI er en fælles opgave og ikke bare bestyrelsen eller sportsudvalget – alle idéer 
skal på bordet, og så skal der fokus på opgaven over et længere træk – også økonomisk. 
 
Vi er gode i LUI, når vi ser på mange klubber, men vi må fortsætte fokus.  
 
Jeg vil gerne sende en stor tak til alle trænere og ledere og det store frivillige arbejde der ydes. I gør det 
godt, og jeg håber vi sammen kan løfte LUI børn og ungdom yderligere i årene fremover. Lad os tage et 
godt skridt i 2020. 
 
En stor tak til Nina for din altid store hjælp til alle trænere, og de opgaver vi altid mødes med.   
 

 
 

Pige-/kvindeformand Majken Maegaard Albrechtsen 
 
2019 har været et år, der har budt på flere spændende ting i pige/kvindeafdelingen i LUI Fodbold. Pt. har 
vi 5 pige-kvindehold i klubben.  
 
Pigeraketten 
I foråret afholdt vi Pigeraketten for 0.-4.klassespiger.  
Det var en meget blæsende og kold dag, men på trods af det, mødte 40 glade piger frem. Vi havde en 
rigtig god eftermiddag med bold, hygge og sjov. FCN sponserede en Timba-bamse til alle pigerne og det 
var et hit.  
 
Nye hold 
0.-4.klasse: 
Som opfølgning til Pige-raketten har vi startet et nyt hold for piger, der dækker 0.-4.klasse. Vi startede 
med udendørstræning og træner nu indendørs. Der er en rimelig fast skare på ca. 8- spillere, der møder 
op næsten hver gang. Vi oplever, at der løbende kommer nye spillere til og det er vores håb, at truppen 
bliver udvidet.  
Vi er endnu ikke gået i gang med stævner eller kampe, da det for mange af pigerne er helt nyt at spille 
fodbold. Men de går til det med gejst.  
Indtil videre er det June, Sten, Søren og mig, der har stået for træningen. Vi vil meget gerne have en fast 
træner og er løbende på udkig.  
 
U16-piger 
Derudover blev jeg i det sene efterår kontaktet af nogle U16-piger, som havde deltaget i en skolecup og 
derfor gerne ville have startet et hold op. Det blev startet op i efteråret med en tidligere træner. Pga. 
manglende tilslutning op til december, har holdet imidlertid endnu ikke startet op. Træneren har også 
meddelt, at han for nuværende ikke kan træne holdet.  
Jeg har en dialog med pigerne og herunder, om de vil fortsætte og forventer derfor at holde et møde 
med dem og deres forældre snarest.  
 
Vores U14-piger 
Har haft et både afgang og tilgang til holdet. Heldigvis har tilgangen været størst og pigerne har derfor 
deltaget i en 8-mandsturnering.  
Trænerne oplyser, at der altid er en god stemning, godt humør og godt engagement. 
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Træneren, Lars, har meddelt, at han gerne vil stoppe som træner, men at han fortsætter ind til sommer. 
Jeg ved, at der har været afholdt forældremøde, men hvor der desværre ikke er fundet en ny træner. 
Hjælpetræneren er også stoppet pga. sine studier.  
 
 
Vores U18-piger (årgang 2004-2002) 
Vores ældste pigehold er nu blevet kvindesenior.  
Holdet har været udfordret af, at en masse af de tidligere faste spillere er på efterskole og det har derfor 
været svært at få nok tilmeldte til at gennemføre træning flere gange om ugen. Holdet har ikke været 
tilmeldt nogle turneringer, men forventer, at de efter påske og frem til sommer kommet til at spille 8-
mands hold.  
Trænerne ser frem til sommer, hvor mange af de faste spillere vender tilbage fra efterskole og der 
forhåbentlig kan komme et 11-mandshold ud af det. Så det bliver spændende at se holdet udvikle sig 
yderligere, når mange af stamspillerne vender tilbage fra efterskole.  
I 2019 var U18-holder, altså nuværende kvindesenior, til Vildbjerg Cup for 9. år i træk.  
 
Fodboldfitness – fortsætter med en fast trup og en del, der kommer, når det passer. Der er godt humør 
til træning og en del af holdet stillede op til five-a-side.  
 
Samlet set synes jeg, at der er og har været en god udvikling i pige-kvindeafdelingen i LUI Fodbold og jeg 
er super glad for at se, at vores initiativer, som pigeraketten, giver sig udslag i nye hold i klubben.  
Selvom jeg ikke fortsætter som formand for pige-kvindeafdelingen, vil jeg gøre mit til at holde fast i vores 
gode samarbejde mellem trænere og bestyrelsen i målet mod at blive en endnu bedre og bredere 
pige/kvindeafdeling.  
Jeg vil gerne takke trænerne for de mange timer, de lægger i både træning, ture, arrangementer, frivilligt 
arbejde mv. Det er altafgørende for vores pige/kvindeafdeling. 

 

 
 

Seniorformand Mathias Fristrup 

 
2019 har været et godt år for herre senior 1. 
 
Vi var tilbage i serie 2 efter flere års fravær og genopbygning af holdet. Vi endte i vestegns-puljen med en 
masse nye spændende og stærke hold, som var med til at give os en masse hår på brystet, hvilket vi nød 
godt af. I en meget stærk pulje, hvor der var 5 nedrykkere, formåede vi ikke bare at overleve, men også 
ende meget tæt på toppen. 
 
Det betød, at vi i efteråret 19 stadig var at finde i serie 2, men bare tilbage i vante omgivelser - her 
overvintrer vi på 2 pladsen.  
 
Vi havde fornøjelsen af at spille i Pokalen, hvor vi fik nogle fantastiske kampe, her står BSF fra 
danmarksserien på højdepunktet, med masser af tilskuere, fed fodbold og en Lyngesejr i 
straffesparkskonkurrence. Den stemning på og udenfor banen, er noget spillerne og trænerne satte stor 
pris på og glæde i. 
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Vi var så heldige at trække Holbæk som i dag spiller i 2 division - vi var overmatchet, men vi gik fra 
kampen med æren i behold og havde forsøgt at spille vores eget spil.  
 
Det har været et godt år for senior 2. 
 
Foråret bød på en 3. plads i rækken, som var lige uden for oprykning. I efteråret sluttede vi som nr. 1, 
men der kan vi dsv. ikke rykke op, da serie 5 er en halvårs-turnering. 
 
Vi har lykkedes med at få flere til træning, og i sær har vi lykkedes med at få integrerede de nye unge i 
seniortruppen. De har trænet med i løbet af efteråret og lært os at kende. Det kommer nu klubben og 
senior til gavn, da vi desværre må trække vores U17 drenge, men vi formår at fastholde 2/3 af holdet, 
som nu er en del af seniorgruppen. 
 
Vi har hele året haft stor tilslutning til træning, og vi tæller vel omkring 45 aktive spillere på nuværende 
tidspunkt. 
 
Målet for senior 1 i foråret er, at vi går efter oprykning. Hvis vi fortsætter med at spille, som vi gjorde i 
efteråret, så lykkes det også.  
 
Målet for senior 2 er, at vi skal rykke op i serie 4, ellers bliver der et alt for stort spring op til serie 1, hvis 
det ikke lykkedes. 
 
Vi har i januar holdt det årlige opstartsmøde, hvor næsten alle deltog, og der blev disse mål også sagt, så 
vi alle ved, hvad vi går efter. 
 
Derudover har vi fået 2 nye trænere tilknyttet - Søren som vil fungere både som spiller men også som 
forsvarstræner og så Jesper Schrøder som målmandstræner. Det er spillerne meget glade for! 
 
På Herre Senior har vi igen i 2019 prøvet på at ligge meget energi i at hjælpe klubben, når vi kunne. 
Nogle af opgaverne vi har udført, gav lidt til holdkassen, mens nogle andre var for at hjælpe klubben. 
Og det fortsætter vi selvfølgelig med her i 2020. 
 
Vi ser frem til 2020 og håber at se jer ude på sidelinjen. Det er altid en fornøjelse at spille for mange 
tilskuere. 
 
Tak! 
 

Alle beretninger blev godkendt med klapsalver       
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3. Gennemgang og godkendelse af regnskab 2019 
 
Nina Plenge gennemgik regnskabet for 2019. 
 
Kommentarer 
Sponsor: 
- Fokus på at øge sponsorindtægterne 
- Bedre gennemsigtighed for sponsoraftaler – herunder også aftalen med Hummel 
 
Regnskabet blev godkendt! 
 
 

4. Gennemgang og godkendelse af budget 2020 
 

Nina Plenge gennemgik budget for 2020 – samtidig blev punktet 5 ”fastsættelse af kontingent” 
gennemgået. 
 
Kommentarer 
- Der er masser af potentiale i lokalområdet til at få øget sponsorindtægterne 
- Få flere frivillige til at forny sponsoraftaler samt skaffe nye sponsorer – blandt andet kunne seniorer 

bidrage? 
- Evt. købe sig til hjælp til salg/fornyelse af sponsoraftaler 

 
Forslag 

- øge sponsorindtægter mod samtidig at nedsætte kontingentindtægterne (fastholde nuværende 
kontingentsatser) 

 
Generalforsamlingen godkendte dette forslag.  

 

Bestyrelsen fremlagde derefter et revideret budget, som blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

 

5. Fastsættelse af kontingent 

 
Bestyrelsen fremlagde et forslag om kontingentstigning for alle aldersgrupper. Vi forventer, at vores 
herreseniorer rykker op serie 1, og det vil medføre øget omkostninger på bl.a. dommerudgifter. 
 
Efter flere konstruktive forslag til at fastholde kontingentet, blev bestyrelsens forslag nedstemt af 
generalforsamlingen. 
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6. Valg til bestyrelsen 
 
På valg er: 
 
Valg af formand (2 år) 

Lars Jonsson (ønsker ikke genvalg) 
 
Der var ingen, der stillede op til posten som formand.  

 
  

Valg af bestyrelsesmedlemmer (for 2 år)  
Henrik Thomsen  på valg   

Majken Maegaard Albrectsen på valg (ønsker ikke genvalg) 

Carsten F. Jensen på valg 

 

Henrik Thomsen ønskede genvalg og blev valgt med klapsalver       

Carsten F. Jensen ønskede genvalg og blev valgt med klapsalver       
 

Steen Bjerg stillede op til bestyrelsen og blev valgt med klapsalver       
 
 

Valg af bestyrelsessuppleanter (for 1 år) 
 Mette Skovgaard på valg 
 June H. Bjerg  på valg 
 Daniel Kaufmann på valg  
 Brian Rømer  på valg 
 

Mette Skovgaard, June H. Bjerg, Brian Rømer og Daniel Kaufmann ønskede alle genvalg og blev 

valgt med klapsalver       
  
 

Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde. 
 

 
 

7. Indkomne forslag 
 
Ingen 
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8. Eventuelt 
 
Margit Friis præsenterede highlights fra undersøgelsen om frivillighed – se vedlagte 
Kommentarer fra generalforsamlingen: 

- Opmærksom på om det er dem, der er frivillige i forvejen, der har svaret 
- Konkretisere de frivillige opgaver 
- Fjerne opgaven ”at finde frivillige” fra trænerne 
- frivillighedskorps? 
- holdledere på alle hold? 

 
 

Bestyrelsen vil nu arbejde videre med resultatet af undersøgelsen og senere fremlægge tiltag for at øge 
frivilligheden. 
 
Lars Jonsson takkede Majken Maegaard Albrectsen for hendes store arbejde som pige-/kvindeformand – 
hun fik en kæmpe hånd af generalforsamlingen. 

 
Nina takkede på LUI Fodbold’s vegne den afgående formand Lars Jonsson. Takkede for de mange kræfter 
og timer han har lagt til fordel for os alle i LUI Fodbold de sidste mange år. Han ”afleverer” en klub med 
sund økonomi og med fokus på dynamik og forandring. De mange timer som Lars lagt i klubben – både 
de synlige og ikke synlige – kan ikke gøres op! 
Samtidig en TAK til Marianne for hendes store tålmodighed og forståelse for de mange timer, Lars har 

lagt i klubben      
 
Lars fik en meget fortjent stor klapsalve af generalforsamlingen. 
 
  

 

Dirigent Carsten F. Jensen takkede alle for god ro og orden! 
 
 
 
Referat godkendt af: 
 
 
 
 


