
 

Bestyrelsesmøde 13. September 2016 

Referat af Bestyrelsesmøde 
Tirsdag den 13. september 2016 

________________________________________________________________________________ 
 
Tilstede: Lars, Nina, Anne, Mette H, Morten, June, Lisbeth, Margit, Michael 
Fraværende: Søren, Christoffer, Mette S, Henrik, Brian 
 
1. Bemærkninger sidste referat 
 Ingen 
 
 
2. Klubber der rykker (status) - Birgitte fra DBU kommer 
  
 Værdi-workshop 
 Dato for afholdelse af værdi-workshop er flyttet til 06-Nov-2016.  
 Deltagere inviteres til frokost kl. 12.00 med efterfølgende workshop kl. 13.00 - 16.00 
 Deltagere skal være: bestyrelsen, trænere og udvalgte forældre - max 36 deltagere.  
 
 Trænerne skal informeres om formål inden, samt at de skal finde engagerede forældre fra 
 hver årgang som kan deltage. Der kan være 12-36 deltagere på workshoppen. Dette gøres på 
 næste trænermøde.  
  
 Michael laver oplæg til indhold af trænermøde, samt invitation til trænere/forældre.  
 Der indkaldes til trænermøde 05-Oktober-2016.  
 
 Fastholdelse 
 Der var dårlig response på Tip-en-13'er til byfesten.  
 Trænerne skal i stedet tage dialogen med forældre på først kommende forældremøde.  
 Der skal informeres herom på trænermødet.  
 
 Der har allerede været god dialog på pige-/kvinde siden med spillerne vedr. initiativer ifm. 
 fastholdelse i klubben. Mindre god fremdrift på herresiden - det anbefales at der tages en 
 snak med spillerne herom i små hold (2-4 spillere).  
 
 Det blev diskutteret om der som en del af fastholdensen skal være en fast udenlandstur for 
 U16 spillerne.  
 
 
3. Aktuelle sager/skrivelser samt orientering fra formand 
 
 05-Nov-2016 er der Julekalenderuddeling.  
 
 Der skal laves ny aftale med hovedsponsor.  
 Der nedsættes et udvalg hertil bestående af: Lars, Henrik, June. 
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 I forbindelse med FCN samarbejdsaftalen har vi mulighed for at benytte f.eks. 
 Klintsøgaard ifm. afholdelse af træningslejre. Vi skal gøre trænerstaben 
 opmærksom herpå så vi bedre kan benytte os af tilbudet.  
 
 Der skal snarest udsendes skema ifm. bookning af haltider til indendørssæsonen. Anne 
 sørger for dette.  
 
 Der bliver snarligt udmeldt dato for afholdelse af førstehjælpskursus for trænere/ledere og 
 assistenter.   
   
 
4. Orientering økonomi 
  
 Sponsorindtægterne er mærkbart lavere end budgetteret. Der skal sættes mere gang i 
 sponsorudvalget for at få styr herpå.  
 
 Morten undersøger muligheden for at afholde fodboldskole i efterårsferien med DGI, for at 
 skabe flere indtægter.  
 
 Relativt stort udestående på kontingenter - Nina følger op herpå.  
 
 Der indsættes i oktober kr. 50 på holdkontoen pr. tilmeldt spiller.  
 
5. Orientering formæd 
  
 Børneformand 
 Henrik Greve stopper som træner for årgang '06, der er fundet to forældre som overtager 
 træner-rollen. Endvidere skal der bestilles træner-tøj til de nye '09 trænere (fuld tøj-pakke). 
  
 Ungdomsformand 
 Lars/Nina følger op på årgang 2002, for at se om vi kan få nogle spillere retur til klubben med 
 et koncept som passer til deres behov.  
 

 Pigeformand  
 Der har været afholdt pigearrangement med stor succes.  
 
 Kvindeformand 

 Kvindesenior er begyndt at træne med fodbold-fitness, samt har individuel træning hver 2. 
 onsdag. Det bør undersøges om der kan skaffes en kvindelig træner til kvinde-senior holdet.  
 U16 har i efteråret været tilmeldt som 11-mands hold. Dette ændres efter vinterpausen til 8-
 mands, da de ikke har spillere nok.  
 

 Seniorformand  
 Senior trænerstaben har udtrykt ønske om at fortsætte. Lars fik bestyrelsens opbakning til at 
 gå videre med en 2. årig kontrakt til de respektive trænere. I den forbindelse skal det 
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 undersøges om Schrødder kan varetage målmandstræning for hele LUI 
 fodbold, ikke kun Herre-senior.  

 
 Sponsorformand 

Intet nyt 
 

6. Orientering udvalg 
 
 Sportsudvalg 

Intet nyt 
 

 PRudvalg 
Der skal ifm. kampe fremover kun laves opslag på Facebook ved hjemmekampe.  
Der skal laves ét opslag som dækker både 1. og 2. holdet, samt konkurrence hvor der kan 
gættes på resultatet af Senior 1 kampen. Der skal kun fremgå holdopstilling for 1. holdet.  
 
Fest- og arrangementsudvalg 
Der afholdes ungdomsafslutning 29-Oktober-2016.  
Ifm. Seniorafslutning skal det overvejes om U16 spillerne skal inviteres og i givet fald 
hvordan man vil forholde sig til udskænkning af alkohol.  
 
Frivillighedsudvalg  
Intet nyt 
 

7. Orientering kurser og uddannelse 
 Der skal snarest afholdes et kampvejleder kursus. 
 Sportsudvalget arrangerer dette.  
 

8. Orientering Hovedbestyrelsen 
 Intet nyt 

 
9. Orientering Disciplinærudvalg 
 Intet nyt 
 
10. Indkomne forslag 
 Intet nyt 
  
11. Eventuelt 

 
Kontigent senior 8-mands  

 Kontingent fastsættes midlertidigt til kr. 500, for at hjælpe med opstart - ligesom der blev 
 gjort for kvinderne tidligere.  
  
Næste møde: Onsdag den 12. oktober 2016 kl. 19.00 
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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  
 


