
 

Bestyrelsesmøde 19. april 2017 

Referat af Bestyrelsesmøde LUI Fodbold 
Mandag den 12. juni 2017 

________________________________________________________________________________ 
 
 
Tilstede: Nina, Mette S, Rene, Lars, Henrik, Michael (ref.) 
Fraværende: Mette H, June, Margit, Christoffer, Brian 

 

1. Bemærkninger sidste referat 
Ingen bemærkninger 
 

2. Klubber der rykker  
LUI dag  
Ligger i Arrangementsudvalget 
 
Trænere i fokus  
Kurser og trænermøder er planlagt for resten af året. Den røde tråd er opdateret både for trænere 
og spillere/forældre. Vi skal huske at nye trænere skal have tilknyttet en mentor.  
 
Ungdomsbestyrelse 
Første møde er afholdt med 7 ungdomsspillere, samt Mette S og Michael.  
Det gik fint selvom de er lidt ”forsigtige/stille” – men det skal nok blive godt.  
 
Der vil blive lavet lidt ”teambuilding” til næste møde for at få lidt mere gang i gruppen.  
Næste møde afholdes 15-Aug-2017.  
 

3. Aktuelle sager/skrivelser samt orientering fra formand 
Renovation af bane 1 
Bane 1 vil blive renoveret og det er dermed ikke sikkert den kan bruges i efteråret.  
Det vil muligvis have en betydelse for banefordelingen – Jønne vender tilbage med mere info 
senere.  
 

4. Orientering økonomi 
Kontingent 
Der er fortsat enkelte udestående betalinger.  
Nina sender liste over manglende betalinger til de relevante trænere.  
Ansvarlig: Nina 
Deadline: Næste bestyrelsesmøde 
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5. Orientering formænd 
 

Børne- og ungdomsformand 
Årgang 2012 
Der er lavet opstart af årgang 2012, med 13-15 deltagere.  
Sidste træning vil være 20-Jun eller 27-Jun.  
Der er afholdt møde med forældre, og vil blive igen midt August for at afklare trænersituationen 
Ansvarlig: Henrik 
Deadline: Ultimo August 
 
FCN Ungdomsakademi 
Henrik er ved at undersøge mulighed for at lave en ”udflugt” til FCN ungdomsakademi og se en 
U15 træningskamp.  
 

Pige- og kvindeformand 
Intet nyt 
 

Seniorformand 
Senior 1 er rykket op i Serie 3, Senior 2 forblev i Serie 5.  
Der er generelt set rigtig godt stemning og sammenhold på tværs af hele seniortruppen. 
Stor ros til trænerstaben herfor.  
 

Sponsorformand 
Tøjsponsorer 
Det blev understreget at alt bestilling af tøj mm. ikke må foretages direkte af trænerne.  
 
Skilte 
Der er lavet et solidt stykke arbejde i sponsorudvalget, hvor mange af de eksisterende 
sponsoraftaler er blevet fornyet.  
 

6. Orientering udvalg 
 
Sportsudvalg  
Årgang 2002 
Der er lavet en aftale med Kenneth om at være træner for holdet.  
Vi mangler fortsat at finde nogle hjælpetrænere – Lars snakker med Christoffer om det.  
Ansvarlig: Lars 
 
Årgangssammenlægning 
Der skal laves en opdateret oversigt, som lægges på hjemmesiden.  
Michael sender oversigten til Nina.  
Ansvarlig: Michael 
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Trænermøder 
Der er på trænermødet opfordret til at spillerne bader sammen efter kamp & 

træning så vidt muligt for at styrke sammenholdet.  

Årgang 2011 
Der er endnu ikke fundet nogen trænere blandt årgang 2011 forældre – som efter sommerferien 
ikke længere træner med 2010. Michael indkalder til forældremødet ASAP for at sætte gang i 
processen.  
Ansvarlig: Michael 
Deadline: ASAP 
 

PR- og Social Medier udvalg 
Facebook 
Går godt. Vi er  nu oppe på 442 likes og vi har stadig en rigtig god interaktion/reach på vores 
opslag. Vi skal være lidt varsom med at dele opslag der ikke giver den store interaktion, da 
Facebook "straffer" vores kommende reach, hvis de kan se, at vi bringer content (opslag) som ikke 
er relevante. 
 
Holdbilleder 
Alle trænere opfordres til at tage billleder af deres hold (i spillertøj), og sende billederne til Nina så 
de kan bruges på hjemmesiden.  
 

Fest- og arrangementsudvalg 
LUI Dag 
Ny dato til LUI dag udmeldes snart.  
Ansvarlig: Fest- og arrangementsudvalget 
Deadline: Juni 
 
Go’Nat Sport 
Det blev aftalt at Sportsudvalget sørger for bemanding til Go’Nat Sport.  
Nina hjælper med booking af oppustelig fodboldbane.  
Go’Nat sport afholdes 18-Aug.  
Ansvarlig: Sportsudvalget 

 
Frivillighedsudvalg 
Kræmmermarked 
LUI Fodbold skal igen sørge for bemanding af ølvognen.  
Ansvarlig: Nina 
 

Vildbjerg 
Vi har 8 hold tilmeldt.  
Hvis man vil have taget holdfoto på Vildbjerg betales det fra holdkontoen. 
Nina tager fat i Brian vedr. ansøgning om støtte fra LUIs venner.  
Ansvarlig: Nina 
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7. Orientering kurser og uddannelse 
Se punkt om orientering fra sportsudvalg 

 

8. Orientering Hovedbestyrelsen 
Ingen kommentarer 

 

9. Orientering Disciplinærudvalg 
Ingen kommentarer 

 

10. Indkomne forslag 
Michael har udarbejdet et skriv omkring roller og fordeling. Forslag blev godkendt med mindre 
rettelser og sendes sammen med mødereferatet.  

 

11. Eventuelt 
Procedure for lukning af hold 
Nina laver forslag til procedure for lukning af hold til næste bestyrelsesmøde.  
 
Indkøb af souveniers (Steen) 
Bestyrelsen godkendte indkøb af diverse souveniers for kr. 15.000,- 
 
Kontingent – Old boys 
Bestyrelsen vedtog at kontingent for Old boys holdet fortsat er kr. 675,- pr. halvår.  
 
Mur ved 3-mandsbanen 
Lars snakker med Jønne vedr. planer for muren på 3-mandsbanen som er i ringe stand.  
 

Næste møde: 14. august 2017 kl. 19.00 på LUI kontoret. 
 

 
 

Lars Jonsson    Michael Bergqvist 
  
 
 

Henrik Thomsen    June Hummelshøj Bjerg 
 
 
 

Mette Høeberg Sørensen   Nina Plenge Jakobsen 
 
 
 

Christoffer Viktor Hansen   Rene Malm 


