
Referat bestyrelsesmøde den 12. november 2019. 

 

Deltagere: 

Lars, Mette, Carsten, Mathias, Nina, Majken. Brian kom lidt senere. 

Referent: Majken  

1) Bemærkninger til sidste referat.  

Ingen bemærkninger.  

 

2) Aktuelle sager/skrivelser samt orientering 

Bandemål er kommet. Der er kommet beslag i hal 2. Det fungerer.  

Jønne havde tidligere indkøbt, så det er Brugerbestyrelsen, der har betalt.  

Brugerrådet: Vi vil gerne have boldbure. Øffe-tingene står i mødelokalet. Det skal ned i boldrummet. Alle 

har adgang, så vi skal kunne låse det inde.  

Vi skal bruge 3 bure til ekstra materiale.  

Der forsvinder mange bolde fra boldrummet. Det er rigtig ærgerligt. Det er derfor nødvendigt med flere 

boldbure, der kan låses af.  

Oprydning af mødelokalet: Nina, Mette S, Brian og Majken vil gerne hjælpe. Jens Andersen skal nok 

kontaktes i f.t. tøj.  

Overskydende tøj: Nike-tøjet skal som udgangspunkt ikke bruges mere. 

Der er lukket ned til boldrummet – trappen er væk.  

27/11 møde med Kultur- og Idrætsudvalget. Lars deltager. Allerød-ordningen fortsætter som udgangspunkt 

uændret, jf. budget.  

Frivillighedsmøde i Lillerød-Hallen: Nina og Carsten deltager.  

Der er en heldagskonference fredag den 29/11 med DGI omkring frivillighed. Den sendes ud til hele 

bestyrelsen for at se, hvem der kan/vil deltage. Det gælder om at få unge til at være frivillige. Nina og 

Mette melder positivt tilbage. Bestyrelsen opfordrer medlemmer til at tage med.  

 

3) Orientering økonomi 

Nina: saldobalance udleveres. Det ser fornuftigt ud.  

Camilla og Nina sætter sig sammen og laver et opdateret regnskab, så dette er klart til næste 

bestyrelsesmøde. 

Stor ros til tovholderne på økonomi. Det er så rart, at man kan bede om status og umiddelbart derefter få 

de konkrete tal. MEGET DEJLIGT. 



Der har været problemer med NETS og kontingent. Ikke alle filer er røget ud. Det er kun 1/3, der er sendt 

ud. Nina har brugt meget tid på at finde ud af, hvem der er sendt ud til og hvem der ikke er sendt ud til.  

Der er ved at være styr på det nu.  

Nina undersøger, om der skal være kortbetaling fremfor Betalingsservice. Det har man gode erfaringer med 

i andre fodboldklubber. Kontingentbetalingerne stiger markant ved kortbetaling. Der er stort arbejde med 

at få folk til at tilmelde kortet. Man vil kunne se, hvem der afviser en betaling.  

Seniorerne halter stadig lidt efter i forhold til betaling af kontingent. 

Klubben vil spare penge i f.t. at sende rykkere.  

Nina ser på, om det kan komme i stand til næste kontingentopkrævning. 

 

4) Orientering formænd 

- Børne- og ungdomsformand.  

Henrik var ikke til stede.  

 

Pige- og kvindeformand: 

Der er to nye hold. 

Holdet for de yngste piger (2.-4.-klasse) trænes af June og Majken hjælper lidt til. Der er  8-10 piger pr. 

gang. Der skal dog helst nye trænere til. June taler med forældre om det og hvis andre kender nogen, der 

gerne vil træne pigehold, må de endelig sige til. t nye hold. Efterspørger, om der er nogle trænere.  

Nina har talt med Anja (u14) om trænerstatus. Mangler der trænere? 

 

Seniorformand: 

Senior 1 ligger nr.2,  4 point efter Hillerød, som ligger nr. 1. Fantastisk og stærkt hold. De kan sagtens spille 

Serie 1. Der er desværre fortsat mange skader. De har manglet spillere henover efteråret.  

Senior 2 endte som nr. 2. Der var mange modstandere, der ikke mødte op.  

Der bliver et for stort spring fra serie 5 (senior 2) og serie 2 (senior 1). 

De træner med U17 nogle gange. Der er nogle meget spændende spillere.  

 

De havde en fantastisk afslutning i weekenden med inddeling i hold og udklædning. De havde (som lovet) 

ryddet godt op i hallen. Lars lagde værksted til. Der havde de ryddet godt op. Ros fra formanden. Nina 

skulle dog samle øldåser op søndag morgen foran indgangen. Det henstilles til, at det skal de huske næste 

gang. 

Mathias har svært ved at finde folk til de opgaver, der er. 



Det er altid de samme 5-8 stykker, der hjælper. Det er frustrerende. De forstår måske ikke, hvad pengene 

går til. 

Bestyrelsen skal formulere, hvorfor de skal hjælpe til og hvad pengene går til. Seniorafdelingen er en 

omkostning for klubben og der skal ”betales tilbage”. 

Der må godt blive skruet lidt bisse på. Pengene, de tjener ved dommerbord, går direkte til holdkontoen. 

Det gælder også træningstøj.  

Lars: fået mail fra seniortræner 1, Martin. Der er trænerpotentiale i en af spillerne. Han vil gerne have ham 

som hjælpetræner. Hans honorarkrav er et trænersæt og være kontingentfri. Det er enighed om, at det er 

en god investering. Han vil på sigt også kunne hjælpe med nogle ungdomshold. 

Jesper Schrøder – tidligere målmandstræner har meldt ud, at han gerne vil hjælpe til.  

Lars tager en snak/forhandling med trænerteamet og de potentielle trænere. Det vil være med start pr. 

1/1.  

Jens og Ebbe er stadig holdledere. 

 

Sponsorformand: 

Der er ikke noget nyt.  

Reys Pizzeria vil måske gerne være sponsor/have et skilt hernede. 

 

5) Orientering udvalg: 

Sportsudvalg: 

Der er kommet styr på træningstider inde og ude. Det har været udfordrende, da bl.a. kvindesenior har 

skullet bruge en 11-mands bane. Der er styr på det. Men de møder op ½ time før deres træningstid. Det er 

lidt uhensigtsmæssigt. De prøver at løse det på mindelig vis.  

Indetiderne fungerer umiddelbart.  

Handicap møder op ½ time, før de skal. De finder dog ud af det. Men det er lidt irriterende.  

Største udfordring: allerede to gange har kampe udsat fra efterårsturnering og afvikles f.eks. kl. 18.15. Det 

karambolerer med træning. Det er ikke hensigtsmæssigt og giver frustration.  

Carsten: det er mest hensigtsmæssigt, hvis kampe, der skal flyttes til hverdage, som udgangspunkt ligger kl. 

19 og derefter.  

Brian: Målmandstræning: der er minimum 8 deltagere pr. gang. Børnene er meget fokuserede. Det er en 

succes. Alt er, som det skal være. Kontrakten løber året ud.  

Skal LUI lave målmandstræning for de øvrige klubber i Allerød? Det kunne give god omtale.  

Kontrakten med træneren udløber ved udgangen af året.  

Brian tager fat i træneren og efterspørger forskellige priser og scenarier.  



Trænermøde: Henrik orienterede om virke i DBUs ungdomsudvalg. De vil forsøge at få trænerne til at blive 

bedre til at komme og se de andre hold træne. Det er nok tiden, der er udfordringen. Men det kan give 

meget og herunder også inspiration.  

Ved specifiktræning om fredag ser man tydeligt, at der er en anden disciplin, når det er en anden træner, 

der kommer ind og overtager.  

Der blev talt om oprydning. Alle mål skal stilles på plads efter træning. Det gælder for alle hold. Der bliver 

brugt alt for meget tid i starten af træningen på at rydde op.  

Især målene på kunsten skal stå på deres plads – ellers risikerer vi, at der ikke bliver vinterryddet. Nina 

kontakter Jønne om plan for målene. 

U16 og U14 var i Helsingør i efterårsferien på træningslejr, hvor de boede på Danhostel. De to grupperinger 

blev blandet. Der var træningskampe mod Helsingør. Det var en succes og anbefales herfra. Det giver noget 

ekstra at tage væk.  

Der sker generel sammenlægning, hvilket er godt.  

 

Pr- og socialmedier: 

627 følgere på Facebook.  

Artikel om afslutning er i Allerødnyt i dag og priser fra afslutning i trykt avis i næste uge. Arbejder på 

herreseniorartikel.  

Ros til Margit for at være så aktiv.  

 

Fest- og arrangement: 

Afslutningsfest. Det endte med, at der kom forældre of var med til planlægningen og det fungerede rigtig 

fint. Det var en rigtig god fest. Ca. 50 færre end sidste år. Forventningen var, at der ville komme flere.  

Det er ærgerligt, at forældre lader børn selv tage af sted. Vi vil gerne have forældrene med. Vigtigt at få 

meldt ud, hvad festen er. Det er en god fest med fællesskab. 

Mere fokus på at få forældrene med.  

Kan vi finde på nogle initiativer, som gør, at der kommer flere deltagere til festen for at sikre, at man bliver 

hyldet af hele holdet. Bestyrelsen går i tænkeboks.  

Mere fokus på de mindre hold – vi skal have udbredt hvor vigtig festen er.  

Der skal være spillermøder efter sommerferien, hvor der fortælles om afslutningsfest, Vildbjerg Cup, 

frivillighed mv.  

Brian: det er ærgerligt, at det slutter så brat kl. 20, da forældrene har lyst til at tale videre. I bestyrelsen 

arbejder vi videre på, hvordan kan vi gøre det? Kan man sætte sig op i cafeteriaet og hygge der? Det skal 

koordineres med Carsten.  

Lyden var ikke helt god. Skal Patrick sætte nogle ekstra højtalere op? Det ser vi på til næste år.  



Ungdomsbestyrelse: 

Der skal flere medlemmer til Ungdomsbestyrelsen. De starter med et kort bestyrelsesmøde, hvor de tager i 

biografen.  

 

Frivillighedsudvalg: 

Den frivillige fra DBU havde nogle gode eksempler, men konsulenten var ikke lige i øjet. Ideen er god. Nina 

har aftalt feedback med DBU.  

 

Dommerbord: 

Der mangler tilbagemeldinger.  

Lørdag den 16/11 fra 11-16. Futsal. Er der nogle hold, der kan stille op til dommerbordet.  

Det er lidt af en kamp at få holdene til at stille op til dommerbord. 

 

6) Kurser og uddannelse: 

Intet nyt.  

 

7) Hovedbestyrelsen: 

Intet nyt.  

 

8) Disciplinærudvalg 

Intet nyt.  

 

9) Indkomne forslag 

Ingen. 

 

10) Evt.  

Til sportsudvalget: vil de påtage sig opgaven med at få styr på børnetrænere og assistenttrænere på de 

enkelte hold.  

Er der behov for børnetrænere? Det skal der ses på.  

 



Brian: kan vi bruge boldrummet nede ved kunstbanen. Kan der laves vinterboldrum? Det er dog ikke 

frostfrit og det er en udfordring i f.t. boldene.  

Nina taler med Jønne om vi kan få lov til at have udstyr liggende dernede. Der er strøm dernede.  

 

Næste møde + julefrokost: 10. december kl. 18.00 hos Lars 

 

 

 
 

Lars Jonsson    Carsten F. Jensen 
  
 
 

Henrik Thomsen    Majken Maegaard Albrechtsen 
 
 
 

Camilla Nan Dahl    Nina Plenge Jakobsen 
 
 
 

Mathias Fristrup 


