
 

Bestyrelsesmøde 7. marts 2018 

Referat af bestyrelsesmøde LUI Fodbold 
Onsdag den 7. marts 2018 

________________________________________________________________________________ 
 
 
Tilstede: Nina, Lars, Carsten, Mette H, Henrik, Majken, Christoffer, Mette S, June, Anne, Margit 
Fraværende: Brian 
 
 

 

1. Konstituering af bestyrelse 
 
Formand: Lars Jonsson 
Kasserer: Mette Høeberg Sørensen 
Børne- og ungdomsformand: Henrik Thomsen 
Pige-/kvindeformand: Majken Maegaard Albrechtsen 
Herreseniorformand: Christoffer Hansen 
Sekretær: Nina Plenge Jakobsen 
Bestyrelsesmedlem: Carsten F. Jensen 
 
Suppleanter: June Bjerg, Mette Skovgaard, Anne Clough-Larsen, Brian Rømer 
 
Udvalg blev besat og dokument er vedlagt særskilt.  
 
 

2. Aktuelle sager/skrivelser samt orientering fra formand 
 
DGI ønsker møde med os med bl.a nyt tiltag ”krible-krable. Lars sætter et møde i stand sammen 
med Henrik og Carsten. 
 
Arbejde med Beachbane er startet op. 
  
 

3. Økonomi 
 
Intet fra Mette. 
 
Mette undersøger om tilskuddet fra Vennerne i 2017 er korrekt. 
 
 

4. Orientering kurser og uddannelse 
 
Der er trænerkursus den 25. marts 2018 i LUI for 15 år og op. Michael Bergqvist er med til at få det 
gennemført. 
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Der er ungtrænerkursus den 7. april 2018 fra 13 år – indbydelse bliver snarest sendt 
ud af sportsudvalget. 
 
Henrik kigger på mulighed for dommer- og kampvejlederkursus 
 
 

5. Orientering hovedbestyrelsen 
  
DM i foreningsudvikling er i gang og nye tiltag af aktiviteter er i fuld gang 

 

  
6. Orientering disciplinærudvalg 
 
Vi skal undersøge om der bliver givet bøder for afbud i vinterturnering og samtidig skal der gives 
besked videre til trænere, så de er bevidste om omkostninger. 
 
 

7. Indkomne forslag 
 
Ingen 

 

 

8. Eventuelt 
 
Pige-/Kvindeudvalg 
Der blev besluttet at give tilskud til pige-/kvindeafd. arrangement i april på kr. 100,- pr. spiller – 
dog fortrinsvis pigespillerne. 
 
I stedet for at afvikle ”Pigeraketten” i DBU regi, gennemfører man lignende arrangement med 
egne idéer. Budget fremlægges bestyrelsen, hvorefter man beslutter tilskuddet til dette 
arrangement. 
 
Anne vil gerne stå for senior/sæson-afslutning igen og sørger for festudvalg 
 
Herresenior 
Der skal ”puffes” til herresenior så de dukker op til træning, hvor der lige nu er svagt fremmøde. 
Lars og Christoffer tager aktion. 
 
Ungdomsbestyrelse 
Mette og Carsten har ansvaret for dette fremadrettet – og har sit eget punkt på dagsorden 
fremadrettet. 
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Børne- og ungdom 
U15 drenge blev hyldet på Allerød Rådhus for deres sjællandsmesterskab i juni 
2017. Alexander Reves fik overrakt ”Minilederprisen” – stort tillykke til alle. 
Nogen forældre havde udtrykt, at de gerne ville have været med overrækkelsen – Lars nævner det 
for kommunen. 
 
Årets børneklub 2018 i DBU-regi: Der var enighed om gøre forskellige tiltag i LUI, så vi kan deltage i 
feltet som ”Årets børneklub”. Henrik har ansvaret. 
 
Forslag om lave et hyggearrangement for spillerne i fællesteltet på Vildbjerg Cup – Henrik tager fat 
i Brian om dette. 
 
5-mands- kontra 8-mandsfodbold for børnehold: Der skal understreges for trænerne, hvorfor vi i 
LUI anbefaler, at vi følger DBU’s retningslinier for børnefodbold. Sportsudvalget tager aktion. 
 
Opstart af 2013: Henrik og Margit har ansvaret. 
 
Diverse 
Nina (og måske Majken) deltager den 13. marts på infoaften hos DBU om fodboldpas kontra 
persondataloven 
 
 

 
Næste møde: 18. april 2018 kl. 19.00 på LUI-kontoret 
 
 

 
 

Lars Jonsson    Carsten F. Jensen 
  
 
 

Henrik Thomsen    Majken Maegaard Albrechtsen 
 
 
 

Mette Høeberg Sørensen   Nina Plenge Jakobsen 
 
 
 

Christoffer Viktor Hansen    


