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Referat af Bestyrelsesmøde LUI Fodbold 
Onsdag den 13. december 2017 

________________________________________________________________________________ 
 
Tilstede: Nina, René, Lars, Henrik, Michael. Mette H, Mathias, Christoffer, Mette S, Margit 
Fraværende: June, Brian 
 
Vi tog en runde om bordet: 
 
 

 

1. Sportsudvalget 
Der har været trænermøde, hvor flg. blev drøftet: 

• Interne trænerkurser 

• Fælles målmandstræning i LUI 

• ”Bytte trænere årgange i mellem”. Dette skal styres og sættes i faste rammer så det 
lykkedes 

• Senior står meget gerne til rådighed for at komme ned og deltage i træningen på de 
yngere hold 

• Fastholdelse på årgang ældst 

• Trænerne har taget de færre indendørstider med god stil 

• Hvornår bliver 1. hjælpskurset via hovedbestyrelsen gennemført? Nina tager fat i 
hovedbestyrelsen. 

• Årgang 2011/2012 er kommet godt i gang 

• På årgang 2009 er der en solstrålehistorie med en spiller som har visse udfordringer, hvor 
fodbolden har haft en meget positiv effekt på drengens dagligdag – også i skolen. Dejligt 

med disse historier 😊 
 

Topcenter hos FCN bliver startet op i 2018 for U10-U12. Der er træning 1 gang ugtl. Og resten af 
tiden træner man i egen klub. Prøveperioden er over en længere periode. 
Klubben kan indstille spillere som har forudsætningerne til større udfordringer.  
Vi drøftede vigtigheden af, at forældre ved betingelserne og om bestyrelsen/sportsudvalget skal 
med ind over udvælgelsen af spillerne. 

 
 

2. Økonomi  
Intet at bemærke. 
Vi drøftede muligheden for anden mulighed for udsendelse af kontingent (via betalingskort). Det 
blev aftalt at tage op i det nye år. 
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3. PR 
Det kører 😊 
 
Omtalen i Allerød Nyt af vores ungdomafslutning druknede i KV og Asfaltfabrik. 
 
 Margit laver en ”året der er gået” og indsender til Allerød Nyt. 
 
 

4. Børne- og ungdomsformand 
Der skal i starten af det nye år sendes info ud om Vildbjerg Cup, så vi kan udbrede kendskabet 
mere. Aktion: Brian og bestyrelsen. 
 

 
5. Sponsor 
Vi sprøjter faturaer ud 😊 
 
Stadig enighed om at fastholde 70/30 modellen – og dette gælder alle sponsorer. 
 
 

6. Senior 
Der har  været afholdt spillermøde, hvor der blev forventningsafstemt – bl.a med lidt udfordringer 
med byture, træningsfremmøde etc. 
 
Der bliver nu afholdt møde med træneren hver anden uge, for at drøfte hvordan stemningen er i 
truppen og om der evt. kan ændres lidt i træningen. 
 
De har skrabet mange penge sammen – hjulpet til ungdomsafslutning, juletræsfest, dommerbord, 
valgplakater etc. Pengene skal bruges til nyt træningstøj. 
 
  

7. Kvindesenior 
Der blev indkaldt til spillermøde hvor et fåtal mødte op. Det endte op med, at holdet ikke ønsker 
at fortsætte på de præmisser og holdet bliver nedlagt pt.  
 
Vi aftaler at tage dette op i februar med henblik på foråret. 

 

 

8. Formanden 
• Der skal findes én til brugerbestyrelsen fra LUI Fodbold. 

• Hal 1 er forsinket – forventet klar omkring vinterferien 

• Vi skal samle udfordringer/problemer med hallen sammen, så Allerød Kommune bliver 
bevidst om tingene. Skal pt. sendes til Lars. 
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9. Ungdomsbestyrelse 
Der er lidt udfordringer med at få de valgte medlemmer til at udføre opgaver. Der 
blev besluttet, at der holdes et nyt møde i gruppen i starten af det nye år. 
 
Til specifikke opgaver/arrangementer skal Mette/Michael uddelegere opgaver i bestyrelsen, så vi 
udnytter vores kompetencer. 
 
Margit deltager på næste møde. 
 

 
 
 
 
 
 

Næste møde: 24. januar 2018 kl. 19.00 på LUI Kontoret. 
 
Generalforsamling: 28. februar 2018 kl. 19.30 
 
 
 
 
 
 
 

Lars Jonsson    Michael Bergqvist 
  
 
 

Henrik Thomsen    June Hummelshøj Bjerg 
 
 
 

Mette Høeberg Sørensen   Nina Plenge Jakobsen 
 
 
 

Christoffer Viktor Hansen    


