
 

Bestyrelsesmøde 11. Maj 2016 

Referat af Bestyrelsesmøde 
Onsdag den 11. maj 2016 kl. 19.00 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Tilstede: Margit, Nina, Henrik, Morten, June, Mette S., Michael, Lars, Christoffer 
Fraværende: Søren, Anne, Lisbeth, Brian, Mette 
Referent: Nina 
 
 
 
1. Bemærkninger sidste referat 
 Ingen 
 
 
2. Aktuelle sager/skrivelser samt orientering fra formand 

Der blev budt velkommen til Christoffer Viktor Hansen (spiller HS), som træder ind i bestyrelsen som  
seniorformand.  
 
Lisbet holder ”orlov/pause” fra bestyrelsen til efter sommerferien. Mette Skovgaard træder i den  
forbindelse ind i bestyrelsen. Lisbeth har stadig kontakten til FCN – og skal stadig modtage referat fra  
bestyrelsesmøder 

  
Der er fundet penge til at udføre forbedring i dameomklædningsrum – planlægningen er i 
fuld gang 
 

 Go’nat sport finder sted den 17. juni 2016 – June og Michael er tovholder. FCN spørges om  
 de kan udlåne rekvisitter til dagen 
 

Pr. 1. august vil der komme ændringer på anlægget i forhold til personale – nærmere info 
om dette 

 
Lars skal snarest have datoer til halfordelingsmødet (vinterhalåret) – June og Nina sender 
info til ham 
 

 Når der indkaldes til møder (f.eks trænermøde), skal hele bestyrelsen sættes på som cc –  
 dette gælder også referater i de enkelte udvalg 
 
 
3. Klubber der rykker (status) 
 Intet nyt – men der blev taget beslutning om, at dette ligger i sportsudvalget 
 
 
4. Orientering økonomi 
 Intet 
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5. Orientering formænd 
 Børneformand 
 Der blev afholdt trænermøde den 10. maj, hvilket forløb rigtig godt. Mette S. sender  
 referatet ud incl. Bestyrelse. 
 Vi drøftede et par punkter fra mødet – herunder logistikproblemer med baner – der skal  
 rettes henvendelse til Jønne, som er ansvarlig for dette. 
 
 Derudover slog vi fast at vi retter os efter DBU’s retningslinier for alder for børnetrænere –  
 hvilket er 13 år. Der mangler en del børnetrænere/assistenttrænere, så alle bedes have  
 fokus på dette. Der blev besluttet at rette henvendelse til hobitten om, vi kan lave et  
 arrangement dernede, hvor vi kommer og informere om det at være  
 børnetræner/assistentræner. Mette S tager kontakt til dem. 
 

Der var snak/ønske om første hjælpskurser for trænere – Lars vil tage fat i hovedbestyrelsen 
for at høre om det ikke kan gennemføres på tværs af afdelingerne. Derudover kunne man 
invitere en lokal paramediciner for at tale om, hvad man gør i tilfælde skader (ved fald, sår etc) 

 

 Ungdomsformand 
 Det kører – stadig lidt udfordringer med at få de ældste til træning – men det går den rigtige  
 vej  
 
 Pigeformand 

Pigeraketten er afholdt med stor succes – masser af glade piger samt deltagelse af frivillige 
fra pigeafdelingen. Efterfølgende er der kommet 4 nye piger til træning 
 
June har kontakt med DGI med at få stablet en fodboldskole kun for piger på benene – den 
er stadig på tegnebrættet – men vi håber, at det lykkedes. 

 Der er ansat en træner for de yngste piger 
  
 Dameformand (V/June i Anne’s fravær) 

Halter med spillere på kvindesenior – men der er god opbakning fra fodboldfitness, så de får 
spillet kampe. 

 
 Generelt for pige/dame: Alle hold er ubesejret!!!! 
 
 Seniorformand  

De er i gang med at lære hinanden at kende – der er masser af sociale tiltag i den 
forbindelse. Det kører 
Seniorspillerne vil rigtig gerne bidrage – det kunne være at komme forbi en træningsseance 
eller kamp. 

 
 Sportsudvalg 

Der arbejdes på at få etableret målmandstræning – Lars tager bl.a også fat i Jesper Scrøder. 
Nicolaj Andersen har meldt sig som assistent…. 
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 PRudvalg 
Anne, Margit og Nina har afholdt møde – og foreslår i den forbindelse, at PR 
og socialemedier udvalg slåes sammen fremadrettet.  
Vi har fokus på at være mere fremme i medierne – også på facebook, hvor vi har en del tiltag 
i gang med interviews af trænere, bestyrelse etc. 
Margit har talt med Billedexpressen vedr. foto af spillere/hold. Der blev derudover besluttet, 
at vi i samme omgang får taget billeder af trænere, ledere, bestyrelse, så vi kan få ansigt på 
alle. Margit aftaler tid til efter sommerferien. Datoer/uge meldes hurtig ud til trænere og 
ledere. 
 
Fest- og arrangementudvalg  
Planlægger ”store lyngedag” den 4. juni, hvor senior 1 spiller hjemme. Vi håber, at få et  
medaljestævne til Lynge denne dag – alternativ finder vi LUIhold, som kan spille ”forkamp”.. 
 
 

6. Orientering kurser og uddannelse 

Sportsudvalget er i gang med kigge på uddannelse til trænere, som bliver afholdt internt i 
LUI – efter ønske fra trænere. 

 
Der er kommet en invitation fra DBU om kursus for børne/ungetrænere (13-16 år). Det 
afholdes i AFK – June skriver til børnetrænerne 
 
 

7. Orientering Hovedbestyrelsen 
 Intet 
 
 
8. Orientering Disciplinærudvalg 
 Intet 
 
 
9. Indkomne forslag 
 Ingen 
 
 
10. Evt. 
 Alexander Hilton har efterspurgt om der kunne blive ”ansat” en ekstra skoleleder på 
 fodboldskolen i uge 26. Hvis deltagerantallet ikke kommer op på DGI’s niveau for ekstra  
 leder, så vil LUI have en udgift i den forbindelse. Det blev vedtaget.  
 
 
 
Næste møde: Torsdag den 16. juni 2016 kl. 19.30 
Referent ved næste møde: Michael 
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Lars Jonsson    Morten Røndum 
 
 

Henrik Thomsen    June Hummelshøj Bjerg 
 
 

Mette Høeberg Sørensen   Nina Plenge Jakobsen 
 
 

Søren Carlsen    Mette Skovgaard 
 
 

Michael Bergqvist    Anne Clough-Larsen 
 
 

Christoffer Viktor Hansen   Lisbeth Kristensen (orlov) 
 


