
 

Bestyrelsesmøde 9. oktober 2017 

Referat af Bestyrelsesmøde LUI Fodbold 
Mandag den 9. oktober 2017 

________________________________________________________________________________ 
 
 
Tilstede: Nina, René, Lars, Henrik, Michael. Mette H, June, Mathias Fristrup (suppleant for Christoffer) 
Fraværende: Mette S, Margit, Brian 

 

1. Bemærkninger sidste referat 
Ingen bemærkninger 
 

2. Klubber der rykker  
Målmandstræning 
Der bliver planlagt fælles målmandstræning fra U13 og op. Martin Jesper vil gerne være med til at 
starte det op og planen er at starte det efter nytår. Forslag om at spørge seniorspillerne om de 
ville være en del af træningen. 
 
Trænerkurser 
Der var ikke stor tilslutning til de sidste kurser, vi havde oprettet. Sportsudvalget vil tage fat om 
emnet på næste bestyrelsesmøde 
 
LUI’s værdier 
Der er blevet bestilt 4 store bannere – forhåbentlig får vi dem til afslutningsfesten. Meningen er, 
at de også skal hænge udenfor. 
 
  
 

3. Aktuelle sager/skrivelser samt orientering fra formand 
Formands lounge 
Den 14. november er der formandslounge for de nærliggende klubber her i LUI, som DBU 
arrangerer. Lars og Henrik deltager. 
 
OK aftale 
Nina er kontaktperson for OK aftale. Håndbold og fodbold skal dele fredag og lørdag i den 
kommende weekend. 
 
Renovering hal 1 
På grund af renovering af nyt gulv i hal 1, skal vi have tømt ”rummet under balkonen” for bolde, vi 
skal vi til indendørssæsonen. Boldvognene bliver kørt ind i hal 2 og der bliver sat en hængelås med 
kode på. René har ansvaret for dette. 
 
Aflysning træning 
På grund af et volleyarrangement for kommunens skoler, vil indendørstræning den 19/1-18 blive 
aflyst indtil kl. 19.00. Nina informerer til trænere 
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Bander 
U15/U16 piger har til at tage bander ned igen i år efter deres indendørstræning 
fredag aften. 
 
Der er igen lavet en aftale med Allerød kommune om dette. 
 
Lederfest 
Hovedbestyrelsen afholder lederfest den 20. januar 2017 
 
 

4. Orientering økonomi 
Kontingent 
Der skal sendes en reminder om indmeldelse af årgang 2012. Ny indmeldte bliver ikke opkrævet 
kontingent. 
 
Regnskab 

Mette gennemgik regnskabet og det ser rigtig fint ud  

 
Klubben har fået Mobile Pay erhverv – det nye nummer er 29333. 
 

 
5. Orientering formænd 
 

Børne- og ungdomsformand 
Årgang 2007 
Der har været afholdt forældremøde på årgang 2007 på baggrund af henvendelser fra forældre 
om spilletid. Mødet gik godt!! 
 
 

Pige- og kvindeformand 
Status pigehold 
U10/U11 piger bliver bare bedre og bedre – det er super godt!! De trænger til nyt tøj. Henrik 
mener, at U13/U14 drenge har nogle trøjer som de kan overtage. Nina sender priser til Anja vedr. 
træningstøj. 
 
U15/U16 piger kører godt – men der kan godt mærkes, at pigerne har fået andre interesser end 

fodbold 😊 Det vil blive taget op i kvindeudvalget, hvordan vi fastholder dem. 
 
Kvindesenior 
De spiller – men der er mange udfordringer med at få dem engageret. René har en bruttotrup på 
10 piger, som rigtig gerne vil… De har to kampe tilbage i sæsonen, og der vil derefter blive afholdt 
spillermøde. 
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Seniorformand 
Det går helt fantastisk for begge senior hold og der er en god stemning. De afholder 
spillermøde på torsdag den 12/10-17, hvor de blandt andet vil afstemme forventninger. 
 
14 mand har tilmeldt sig for at sætte valgplakater op for venstre, så der kan komme lidt i 
holdkassen. 
 
Til børne- og ungdomsafslutningen skal vi bruge 3-4 stk. til at overrække årsglas. Lars og Mathias 
har ansvaret for dette. 
 
 

Sponsorformand 
Det kører rigtig godt – vi har fået to super kvinder med i sponsorudvalget 
 
 

6. Orientering udvalg 
 
Sportsudvalg  
FCN 
Vi har fået et tilbud (kontrakt) om at være en del af FCN topcenter for U10 – U12. Sportsudvalget 
kigger på. 
 
 

PR- og Social Medier udvalg 
Intet – det kører bare 😊 
 

Fest- og arrangementsudvalg 
Der er fuld gang i festudvalget for at arrangere afslutningsfest den 4. november 2017 
 
Årets LUI’er blev valgt !!! 
 
Julestævne 
Pga af lukning af hal 1, blev det besluttet at det årlige julestævne bliver et børnestævne internt i 
LUI. Sportsudvalget er ansvarlig. 
 
 

 
Frivillighedsudvalg 
Mette og Nina deltog i en frivilligheds workshop arrangeret af DBU. Fik masser af idéer – og vi er i 
gang med AFK og Blovstrød om at starte Fodbold Fitness for 60+ op. Vi vil meget have Allerød 
Kommune med i dette projekt. Kontingentet for dem skal være, at de hjælper til som frivillige i de 
3 klubber. Lars har talt med de to andre formænd – og de bakker op om projektet. 
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7. Orientering kurser og uddannelse 
Se punkt ”klubber der rykker” 

 

8. Orientering Hovedbestyrelsen 
Se orientering formand 

 

9. Orientering Disciplinærudvalg 
 

10. Indkomne forslag 
 

11. Eventuelt 
 

Næste møde: 13. december 2017 kl. 18.30 på hos Lars på gården – incl. mad 😉 
 

 
 

Lars Jonsson    Michael Bergqvist 
  
 
 

Henrik Thomsen    June Hummelshøj Bjerg 
 
 
 

Mette Høeberg Sørensen   Nina Plenge Jakobsen 
 
 
 

Christoffer Viktor Hansen    


