
 

Indkaldelse til bestyrelsesmøde i LUI Fodbold 

Torsdag den 27. september 2018 kl. 19.00 

________________________________________________________________________________ 

 

Dagsorden 

 

1) Bemærkninger til sidste referat 

2) Aktuelle sager/skrivelser samt orientering fra formand 

3) Orientering økonomi 

4) Orientering formænd 

- Børne- og ungdomsformand 

- Pige-/kvindeformand 

- Seniorformand 

- Sponsorformand 

5)  Orientering Udvalg 
 Sportsudvalg 
 PR- og Socialemedier-udvalg 
 Fest- og arrangementudvalg 
 Frivillighedsudvalg 
 Ungdomsbestyrelse 
 

6) Orientering kurser og uddannelse 

7) Orientering Hovedbestyrelsen 

8) Orientering Disciplinærudvalg 

9) Indkomne forslag 

10) Evt.  

- Evaluering Vildbjerg 

- Fodbold for 2-5 årige 

 

 



 

Referat: 

Deltagere 

Lars, Nina, June, Henrik, Margit, Majken, Brian, Seniorformanden, Carsten (referent) 

1. Ingen bemærkninger til referatet 

2. Ingen aktuelle sager 

3. Intet nyt ang. Økonomi da Mette ikke var tilstede. 

4. Pigeformand:  

Udfordring med præteenagere (U12) ift disciplin og fremmøde. Pigeraketten forventes at køre 

af stabelen til foråret 2019. U18 pigerne skal til Limone i uge 42. Evaluering af turen ønskes for 

fremtidige deltagelser i stævner internationalt. De helt små piger (U8) fungerer også fint, men 

flere aktive er ønskeligt da de spiller med drengene. 

Børne og ungdomsformand 

Jørgen Maribo (U11) ønsker at holde pause fra træningen fra uge 42 af private årsager.  

Seniorformand 

Lave en konkret og struktureret aftale med den lokale Fysioterapeut ang rabat/antal 

behandlinger/skadeforebyggende til behandling af skader da 1. holdet er hårdt ramt 

Tilfredshed med trænerne. 40 aktive i hele truppen, men mange skader. Flere er dukket op til 

træning som ikke har været der længe. U17 spillere deltager jævnligt i træningen. 

Sponsorformand 

Ingen info 

5. Sportsudvalg 

Der er planer om at afholde et indendørs trænerkursus v. Henrik Thomsen. Nærmere detaljer 

følger snarest (via sportsudvalget). 

DGI Målmandstræning kører hver fredag 16:30 - 18 (i alt 8 gange). Vi opfordrer de øvrige hold 

sender en evt. 2. målmand hvis en sådan haves – der er plads til 8 i alt (pt. Kun 3 deltagere). 



 

Specifiktræning (op til 20 deltagere) fra U10 – U15 planlægges. 

FCN har inviteret til klubdage. June skriver ud om kamp den 25/11, FCN-OB 

PR/Sociale medier 

Præmier for Vildbjerg-billedet udleveret. 

Ny artikel om ”Mini Øfferne” i Allerød Nyt kommer snart. Emnet er sjov, bold og bevægelse. 

Festudvalg 

Ungdomsafslutning 3/11. Indledende møde afholdt og info kommer ud næste uge. 

Ungdomsudvalg 

Nyt møde snarest muligt (Mette Skovgaard) 

Frivillighedsudvalg 

Vi mangler frivillige 

6. Kurser og uddannelse 

Etablere Ungdomstræner kursus (C2) primo 2019 via Sportsudvalget. Øvrige kurser er nævnt 

under ”Sportsudvalget” 

7. Intet at bemærke 

8. Intet at bemærke 

9. Intet at bemærke 

10. Vildbjerg evalueres på næste bestyrelsesmøde 

FCN kort, skal vi afskaffe ordningen? Bestyrelsen besluttede at ordningen nedlægges. 

Mini-Øfferne, oplæg fra June og Nina, er LUI Fodbolds bud på et tilbud til de helt små (2-5 år). 

Kontingent kr 250 ½ årligt.Bestyrelsen vedtog at initiativet sættes i gang.  

Vi skal bruge en Øffe den 27/10 kl. 9 til opstart af Mini Øffe. 

Næste møde er Torsdag den 21/11 kl 19. 
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