
 

 

 

Referat bestyrelsesmøde i LUI Fodbold 

Onsdag den 13. september kl. 19.00 

________________________________________________________________________________ 

 

Deltagere: Lars, Michael, Christoffer, Henrik og Margit (ref.) 

 

1) Bemærkninger til sidste referat 

a. Intet at bemærke 

 

2) Klubber der rykker  

a. Input fra ungdomsbestyrelsen v/Michael: 

i. Bolddrenge er en succes. Pt. er der både bolddrenge til serie 1 og serie 2. 

Det skal overvejes om det er for meget med serie 2 i forhold til at kunne 

finde nok drenge.  

ii. Fælles målmandstræning: Michael har kontakt til Marting som kan stå for 

målmandstræning op til ca. 3 spillere pr. gang. Årgangene skal hjælpe 

hinanden.  

iii. Forslag om fælles turnering på tværs af årgange. Mette har boldet på dette.  

iv. Forslag om beach fodboldbane/beach volley bane. Der arbejdes videre med 

dette og Lars tager det op i halbestyrelsen.  

 

3) Aktuelle sager/skrivelser samt orientering fra formand 

a. Forespørgsel fra Venstre om at LUI Fodbold vil hænge valgplakater op og tage dem 

ned igen. Christoffer spørger i seniortruppen. 

b. PR/Social Media har været hos LUI Hovedbestyrelsen og fortælle om 

Facebookarbejdet i LUI Fodbold 

c. Nina og Mette S. deltager på workshoppen: ”Styrk frivilligheden i din klub” 



 

d. Indendørs fodbold: Kun hal 2 til rådighed. Hal 1 er planlagt klar til 1. januar. Der 

bliver lavet en nødplan og Lars vender retur med dette. Sportsudvalget har action 

på at tale med Carsten og måske høre skolen om gymnastiksalen er en mulighed.  

e. LUI løb starter den 19. september 

f. Afslutningsfest: 25.000 kr. er bevilliget 

g. Petanquebaner er godkendt – 20 baner 

 

4) Orientering økonomi 

a. Økonomien ser fin ud og det går rigtig godt med at skrabe sponsorer sammen. 

Senior 1 får blandt andet nye trøjer.  

5) Orientering formænd 
▪ Børne- og ungdomsformand 

o Ungtræner/hjælpetræner kursus er aflyst – ny dato findes i Q1 
o Årgang 2011/2012: Der er fundet tre trænere som kører frem til 

efterårsferien. Michael/Henrik kigger forbi en træning. Tre fra årgang 2011 
træner pt. sammen med 2010’erne. På sigt skal de rykke ned til de andre 
2011’ere, men ikke nu, da der sportsligt er for stor forskel.  

o Årgang 2007 skal holde forældremøde initieret af et par forældre for at tage 
en dialog omkring spilletid. Henrik afventer et referat fra en af forældrene. 

o Årgang 2003-2005 har haft to udmeldelse på kort tid. Der sendes en 
pulsmåling ud fra holdlederen til forældrene omkring, hvordan de synes det 
går. Fra efterårsferien er der to 11-mands hold. Der arrangeres en 
overnatning i nærmeste fremtid.  
 

▪ Pige- og kvindeformand 
o Intet nyt 

 
▪ Seniorformand 

o Det går godt på Seniorholdet, både senior 1 og senior 2. 7 ud af 8 kampe 
vundet.  

o Der er startet et par nye spillere på seniorholdet 
o Seniorholdet er glade for det nye spillertøj 
o 8 seniorspillere hjælper til 80’er festen 
o Ønske om ny højttaleranlæg på stadion fra seniortruppen. Klubben skal selv 

betale. Der er ok fra naboerne. Lars undersøger om der er penge til det.  
o Ønske om OK kort til de seniorspillere som fylder 18 år. Lars undersøger 

hvem der i bestyrelsen er ansvarlig for OK. 
 

▪ Sponsorformand 
o Intet nyt 



 

 
6)  Orientering Udvalg 

▪ Sportsudvalg 
o Desværre for få tilmeldt trænerkursus, som derfor blev aflyst. 

Michael tager det på næste trænermøde. 
o Der afholdes trænermøde 4 gange om året. Næsten gang er den 16. 

november.  
 

▪ PR- og Socialemedier-udvalg 
o 478 fans 
o Stadig god deltagelse på tip-resultatet konkurrence og tilskuer 

tilgangen er øget 😊.  
o Margit laver en video med et par børn omkring 

ungdomsafslutningen, for at gøre lidt reklame. Der laves både en 
med små og store spillere 

o Der skal tages billede af årgang 2003-2005 for at få gjort lidt reklame 
for de nye trøjer som er sponseret af Kaufmann. Margit koordinerer 
med Henrik 

o Seniorspillerne skal have gjort reklame for deres sponsor. Margit 
koordinerer med Martin eller Kristoffer 

o Vi kan lave ”sponsor-opslag” på vores Facebook men i forhold til en 
artikel skal der være en historie at spinde det op p å.  

o Det er besluttet at sende en tekst om at følge LUI Fodbold på 
Facebook ud til alle holdledere, som kan sætte det på mail ud til de 
forskellige hold. Margit forfatter tekst og sender til Nina som sørger 
for udsendelse.  
 

▪ Fest- og arrangementudvalg 
o Intet nyt 

 
▪ Frivillighedsudvalg 

o Intet nyt 
 

7) Orientering kurser og uddannelse 

a. Intet nyt 

 

8) Orientering Hovedbestyrelsen 

a. Intet nyt 

 

9) Orientering Disciplinærudvalg 



 

a. Intet nyt 

 

10) Indkomne forslag 

a. Intet nyt 

 

11) Evt. 

 

Næste møde afholdes mandag den 9. oktober kl. 19 

 
Lars Jonsson    Michael Bergqvist 
  
 
 

Henrik Thomsen    June Hummelshøj Bjerg 
 
 
 

Mette Høeberg Sørensen   Nina Plenge Jakobsen 
 
 
 

Christoffer Viktor Hansen   Rene Malm 

 


