
 

 
 

Bestyrelsesmøde 12. oktober 2016 

 
 

 

 

Referat af Bestyrelsesmøde i LUI Fodbold 

Onsdag den 12. oktober 2016 

________________________________________________________________________________ 

Til stede: Lars Jonsson, Morten Røndum, Nina Plenge Jakobsen, Margit Friis, Henrik Thomsen, 
Anne Clough-Larsen, Mette Skovgaard, June Hummelshøj Bjerg, Michael Bergqvist, Christoffer 
Viktor Hansen, Lisbeth Kristensen og Margit Friis (ref.) 

Afbud: Søren Carlsen, Mette Høeberg Sørensen. 

 
1. Bemærkninger sidste referat 

Ingen kommentarer. 
 
2. Klubber der rykker v/Michael Bergqvist 
 Afholdes den 6. november. Der var positiv tilbagemelding fra trænerne om at deltage.  

Der er sendt en invitation ud til trænerne, som skal sendes videre til forældre. Michael 
sender en reminder. Målsætningen er, at hver træner skal forsøge at finde 2-4 forældre som 
kan deltage.  
 

3. Trænermøde v/Michael Bergqvist 
 

Frivillige:  
Det er en udfordring at få frivillige til at melde sig til opgaver. Tilbagemelding fra trænerne 
er, at forældre gerne vil have at frivilligt arbejde gavner deres barns hold. Det er en 
udfordring, at vi ikke kan stille mandskab til LUIs venner arrangementer.  
Det blev besluttet at Børne- og ungdomsafslutningen kan bruges til adressere 
problemstillingen til forældrene på en positiv måde uden at være fordømmende og 
bebrejdende.  
 
Trænerkurser:  
Forslag om at lave et klubkursus for alle trænerne her i Lynge (DBU kurser) ca. to gange 
årligt. Pris ca. 10.000 kr. pr. gang. Dette blev godkendt fra bestyrelsen. Hvis trænerne fra 
Blovstrød og Allerød også kan melde sig til, så er der mulighed for at kommunen vil bidrage 
økonomisk til initiativet.  
 
Sammenlægning af årgange 
De yngste årgange synes der er stor forskel på holdene, så det er kun er opvarmningen de 
tager sammen. Michaels indtryk er, at sammenlægningerne er blevet implementeret så  
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godt, som det kunne forventes. Trænerne er blevet lovet, at der ikke bliver taget 
beslutninger omkring justeringer af sammenlægningen uden at trænerne er involveret.  
 
Feedback fra trænerne om at trænermøde er en god ide. Afholdes fremadrettet 2-3 gange 
om året.  
 

 
4. Aktuelle sager/skrivelser samt orientering fra formand 
 

Nedtagning af bander 
Der er lavet aftaler med Allerød kommune, om at vi selv piller bander ned til 400 kr. pr. hal 
pr. fredag. Pengene kan ikke udbetales, men der kan købes materialer for pengene. Pengene 
fordeles 75/25 til henholdsvis holdet og klubben. June er koordinator fra bestyrelsens side. 
De enkelte hold laver aftaler med June om at tage bander ned, og skal ikke gå direkte til 
hallen. June er også kontaktperson til Carsten mht. bander hele vinteren.  
U16 drenge og U14/15 piger deler tjansen om fredagen. De tre hold der skal ud at rejse (U16 
drenge og U14/15 piger og U16 piger) bliver spurgt om de vil tage bander ned i forbindelse 
med DGI kampe i weekenden. Vær opmærksom på at banderne ikke altid skal ned hvis der 
er stævner etc. i weekenden. LUI får ikke penge for at sætte bander op. 
 
Træner/lederfest 
21. januar 2017 inviterer hovedbestyrelsen til træner/lederfest for alle over 18 år. Nina 
sender save-the-date ud til dem, der skal inviteres.   
 
LUI CUP 
26.-27. november er der LUI Cup i Lynge Hallen. Omegnsklubberne bliver inviteret. 
Rækkerne afhænger af hvilke LUI hold der tilmeldes. Der er skrevet ud til trænerne om dette 
med deadline for tilbagemelding fredag den 14. oktober. Christian, Tina og Kenneth er 
koordinatorer. Morten tager kontakt til Hobbitten for at spørge, om der er nogen børn som 
vil deltage, selvom de ikke spiller i LUI Fodbold.  
 
Fordeling af haltider og banetider 
Det er vigtigt at få kommunikeret til Jønne, at Anne og Henrik får planen for haltider og 
banetider til godkendelse før den sendes ud til trænerne. 
 
Internet julestævne 
Afholdes den 17. december 
 
 

5. Orientering økonomi 
 Intet nyt. 
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6. Orientering formænd 
 
 Børneformand v/Henrik Thomsen 

 Erfaring fra 2003/2004/2005: Holdet tilmeldes flere kampe, da der er for få kampe efter 
sammenlægningen. Opfordring til at denne løsning bringes videre til de øvrige hold. 
Henrik bringer det videre til sportsudvalget.  

 Dårlig oplevelse med processen når der bliver flyttet spillere fra Lynge til Farum, hvor det 
opleves at Farum ikke overholder reglerne. Trænerne fra Farum skal have besked om, at 
det ikke er acceptabelt (action Morten Røndum) og Jens Andersen fra FSN skal orienteres 
om dette. Begge klubber skal overholde reglerne. 
 

 Ungdomsformand v/Morten Røndum 

 Positiv udvikling i 2002 gruppen, hvor Nina og Lars havde taget ansvaret for at få et 2002 
hold etableret igen. Der er sendt brev ud til alle fra den årgang der tidligere har spillet i 
Lynge, hvor der bliver inviteret til infomøde ultimo oktober for at se om der er basis for 
at starte op igen. Der er tilmeldt 11 og flere er interesseret .  Godt gået af Nina og Lars! 
 

 Kvindeformand v/Anne Clough-Larsen 

 Der er snakket om at lave en samlet seniorafslutning (fra kvindesenior og herresenior og 
op). Dette iværksættes til foråret.  

 Når der kommer modstanderhold skal deres pigeholdene have adgang til det ene af de 
nye pigeomklædningsrum.  

 Forslag om at lave en julefodboldskole i juleferien. Der skal tjekkes om hallen er åben.  
 

Pigeformand v/June Hummelshøj Bjerg:  

 U14 piger har vundet deres række – stort tillykkke til dem . 

 Udfordringer med at holde på det blandede pigehold. Det er blevet godkendt, at de ikke 
skal betale kontigent i efterår/vintersæsonen 
 

Seniorformand 

 Det går godt for seniorspillerne! 

 Der skrives ikke referat fra kampene på Facebook, men vi linker til Allerød Nyt når de 
laver nogle gode artikler omkring det.  

 Trænerteamet er blevet forlænget.   
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Sponsorformand 

 Ikke til stede.  
 

 
7. Orientering udvalg 
 
 Sportsudvalg 

 Kampvejlederkursus er efterspurgt fra Lisbeth. Sportsudvalget er ansvarlig for at få 
planlagt et kampvejlederkursus. Michael tager action på dette.  

 Mette Skovgaard er trådt ud af sportsudvalget. 

 Målmandstræning: Forskellige muligheder for fælles og individuel målmandstræning hos 
Dankeepers. Det er besluttet at sige ja tak til at få Dankeepers ud og vise hvad de kan 
tilbyde og få en indikation af hvad det koster. Alternativt er der en forældre som også har 
tilkendegivet en interesse. Michael tager kontakt til denne forældre.  

 
 PR- og Socialemedier-udvalg 

 Vi runder snart 400 likes (pt. 390 ). 

 Vi dækker Senior 1 hjemmekampe på Facebook med tip-resultatet og opfordring til at 
komme ned og se kampen samtidig med at holdet offentliggøres. Martin Jespersen er 
orienteret om dette og sender løbende holdsopstillinger. 

 Dækning af børne/ungdomsafslutningen. Margit er fotograf indtil 17.45. Herefter er det 
nødvendigt at en anden skal tage billeder. Dette koordineres med Nina. 

 LUIs hovedbestyrelse vil gerne have et oplæg på, hvordan de kan få mere synlighed. Else 
Vad tager fat i Margit omkring dette.  

 Mette Skovgaard spørger Klose om det er muligt at bruge præmier fra tip-en-13’er 
konkurrence til tip-resultatet.  
 

 Fest- og arrangementsudvalg 

 Planlægningen af Ungdomsafslutningen er godt i gang og der er styr på det .  

 Salg af julekalender er den 5. november 

 LUI cup er  uddeligeret til Christina, Tina og Kenneth. 

 Der er enighed om, at der skal udarbejdes et årshjul samt drejebøger til 
arrangementerne. 
 

 Frivillighedsudvalg 

 Mulighed for at stå i Superbrugsen og få fat i frivillige til Halloween arrangement fredag 
den 28. oktober. Mette Skovgaard er tovholder på dette.  

 Der sættes en bod op til børne- og ungdomsafslutningen for at skaffe frivillige. 
 

8. Orientering kurser og uddannelse 
 Intet nyt 
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9. Orientering hovedbestyrelsen 
 Er dækket under øvrige punkter.  
 

10. Orientering disciplinærudvalg 

Ingen kommentarer 
 
11. Indkomne forslag 
 Ingen indkomne forslag 
  

12. Eventuelt 

 Mette Skovgaard har meldt sig som tøjkoordinator. Mette tager selv kontakt til Jens.  

 Michael har fået en forespørgsel fra forældre, som vil høre om der kan arrangeres 
”hyggefodbold”. Dette er godkendt af bestyrelsen. Michael tager action på dette. Kan 
det kaldes fodbold fitness er der mulighed for at få tilskud fra kommunen.  

 Det er godkendt at trænerassistenter (børnetrænere) får en vinterjakke. June bestiller 
hos Jens senest fredag den 14. oktober.  

 
 

Dato for næste møde: Onsdag den 16. november kl. 19-21.21!   
 
 
 
 
 
 
 

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  


