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Referat af Bestyrelsesmøde i LUI Fodbold 
Onsdag den 14. december 2016 

________________________________________________________________________________ 
 
 
Tilstede: Lars, Nina, Morten, Mette S., Michael, Anne, June, Margit, Christoffer, Brian, Lisbeth, Mette H. 
Fraværende: Søren og Henrik  
 
 
1. Bemærkninger sidste referat 
 Ingen 
  
 
2. Klubber der rykker (status) 

Værdispillet  og vores 5 valgte værdier blev præsenteret for trænerne på trænermøde 
tirsdag den  6. december. Der var god respons fra trænerne.  

 Det videre forløb er aftalt således: 
  

 Michael udarbejder skriv til forældrene, som trænerne fremsender snarest muligt. 

 Der  afholdes workshop 12. januar 2017 kl. 19.00 – 21.00, hvor bestyrelse, trænere 
og forældre deltager 

 Margit laver en artikel til Allerød Nyt i starten af januar som en appetitvækker for 
forældrene. 

 
 
  
3. Aktuelle sager samt orientering formand 

 Vi er inviteret til LUI lederfest den 21. januar 2017, og alle opfordres til at deltage. 

 Den 25.-26. marts 2017 afholdes der Lyngemesse i Lyngehallen. Lynge 
Erhvervsforening har adspugt, om vi kan opstille og nedtage skillevægge til 
arrangementet. Det aftales, at opgaven vil blive tilbudt U16 drengene og U14/U15 
pigerne. Vi beslutter senere, om LUI Fodbold skal købe en stand. 

 Anders Loft er ansat som assistenttræner for seniorholdet, hvilket truppen ifølge 
Christoffer er glade for. 

 Vi afholder Generalforsamling i LUI Fodbold den 22. februar 2017 kl. 19:30. 
 

 
4. Orientering økonomi 

 Mette H. beretter, at alle de modtagne fakturaer er betalt. 
 
 
5. Orientering formæd 
  
 Pigeformand 

Ingen bemærkninger. 
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 Kvindeformand 

Ingen bemærkninger 
 
 
 Børneformand 
 Ingen bemærkninger. 
  
 Ungdomsformand 
 Ingen bemærkninger. 
 
  

 Seniorformand  
Ingen bemærkninger. 
 
 

  
6. Orientering udvalg 
 

Sportsudvalg – inkl. orientering fra trænermødet 6. december 2016: 

 Det blev præciseret, at sportsudvalget består af Henrik, Michael, Morten, Kenneth og 
Steen, og at man vil sørge for, at alle modtager invitationer til udvalgets møder. 

 Vi ønsker stadig at oprette forældre/barn hold for 3 årige fra maj 2017 – 
sportsudvalget arbejder videre med ideen. 

Fra trænermødet: 

 På trænermødet blev der talt om sammenlægning af årgange, som skal ændres efter 
påskeferien. Henrik udarbejder ny oversigt over, hvilke hold der skal træne sammen 
efter påskeferien. 

 Det er besluttet, at der fremadrettet bliver afholdt trænermøder hvert kvartal, hvilket 
trænerne er glade for. 

 Trænerne tilkendegav på trænermødet, at der hersker en vis forvirring omkring 
sponsorater og bestilling af materialer. Det aftales, at Brian kontakter Jens Andersen 
og laver en tekst vedr. bestilling af materialer, og at Nina laver et skriv vedr. 
sponsorater. Begge skriv lægges på vores hjemmeside. 

 Trænerne tilkendegav også på trænermødet, at man ønsker reparation af 11-
mandsmål samt har ønsker om nye 5-mandsmål. Bestyrelsen har noteret sig det. 

 Christian fra U14/U15 har ytret ønske om løbeveste til udendørs løbetræning. Lars 
taler med Brian fra Jyske Bank (vi har fået løbeveste str. 9-10 år, men ønsker større 
størrelser). 

 Det blev også præciseret på trænermødet, at vi skal passe bedre på boldrummet, og 
holde orden dernede. Jens Andersen laver snart opdatering på de individuelle 
boldskabe. 

 Trænerne tilkendegav også, at de er usikre på, hvordan der bookes lokaler og baner. Vi 
skal stadig skrive til Nina, som så booker det, da det nye system ikke virker optimalt 
endnu. Michael orienterer trænerne. 
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 Trænerne oplever manglende opdateringer på informationsskærmene i 
hallen, især ved kampændringer. Lars taler med Carsten. 

 Et par trænere udtrykte undring over, at ungdomsafdelingen skal sponsorere 
seniorafdelingen, men Henrik gav god forklaring på trænermødet.  

 Der blev også udtrykt undring over 70/30 modellen i forbindelse med sponsorater, 
men også det blev forklaret på trænermødet. 

 Trænerne er blevet orienteret om, at der afholdes trænerkurser den 25.-26. marts 
2017 i Lynge, og at FCN trænerkursus også er en mulighed. 

 Trænerne efterlyste førstehjælpskursus og kampvejlederkursus. Vedr. det første 
afventer vi Hovedbestyrelsen, og vedr. sidstnævnte vil Michael gå videre med det. 

 Den aflyste LUI Cup blev diskuteret på trænermødet, og en af konklusionerne er, at vi 
skal være ude i god tid, hvis vi vil prøve at afholdet det igen. 

 
 

 PRudvalg 

 Allerød Nyt har bragt 10 artikler og 1 annonce i årets løb, hvilket er et godt resultat. 

 Næste artikel bliver vedr. vores værdiarbejde og workshop den 12/1-17, og det aftales, 
at Michael sender oplæg til Margit. 

 
Sponsorudvalg: 

 Lars orienterede om, at han gennemgår listen over sponsorer. 

 Lars orienterede om, at skiltene på stadion for øjeblikket er nede, og at LUI Fodbold 
skal indover med en opdatering, når de skal op igen. 

 
Frivillighedsudvalg  
Ingen bemærkninger. 
  

Arrangementudvalg 
Det aftales, at vi laver et årshjul med årets arrangementer og stævner. Det aftales, at June er 
tovholder på, at arrangementsudvalget laver udkast til det, således at det kan gennemgås på 
næste bestyrelsesmøde. 
 
 

7. Orientering kurser og uddannelse 
 Se under punkt 6 (sportsudvalg). 
  
8. Orientering hovedbestyrelsen 
 Ingen bemærkninger. 
 
 
9. Orientering Disciplinærudvalg 
 Ingen bemærkninger. 
 
 
10. Indkomne forslag 
 Ingen bemærkninger. 
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11. Eventuelt 

 June fortæller, at der den 26.-27. november ikke blev fjernet bander 
i hallen efter seniors træning, men det skyldes manglende information til 
seniortrænerne. 

 June fortæller om problemer i forhold til Allerød Service i forbindelse med 
dommerbordsvagt i weekenden, da den tilkaldte vagt ikke kendte systemet. 

 VILDBJERG: det diskuteres, hvordan vi sikrer, at trænerne er ambassadører og 
medvirker til, at deres hold kommer afsted på Vildbjerg?  

o Det præciseres, at vi ikke kan forvente, at trænerne selv deltager, men at de 
medvirker til, at holdet kommer afsted. 

o Det aftales, at Brian deltager på workshoppen den 12/1-17 og fortæller om 
Vildbjerg. 

o Det aftales, at Lars laver en julehilsen, der indeholder information om 
Vildbjerg 

o Det aftales, at Brian deltager i forældremøde på årgang 2009, som er de 
nye, der kan deltage i 2017 

o Det aftales, at Margit er tovholder på at få lavet en reklamevideo for 
Vildbjerg, som skal lægges på Facebook. 

 

Næste møde: Onsdag den 18. januar 2017 kl. 19:00 i Lyngehallen. 
 

Generalforsamling: Onsdag den 22. februar 2017 kl. 19:30 i Lyngehallen 
 
 
 

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  
 
 
 
 
 


