
 

Bestyrelsesmøde 15. marts 2017 

Referat af Bestyrelsesmøde LUI Fodbold 
Mandag den 15. marts 2017 

________________________________________________________________________________ 
 
 
Tilstede: Lars, Nina, Michael, Mette S, June, Margit, René 
Fraværende: Mette H, Brian, Henrik, Christoffer 

 
 
 

1. Bemærkninger sidste referat 
 Ingen 
 
 Kommentarer til GF: Enighed om at der var skuffende fremmøde fra forældre trods  
 ”reklame” for GF i god tid. Det kan være svært at få dem til at forstå, at det er vigtigt at vide,  
 hvordan det går i klubben og hvad planerne er for fremtiden. Vi skal også fremadrettet have  
 fokus på dette. 
  
 
 

2. Konstituering af bestyrelse 
 Bestyrelsen konstituerede sig som følger: 
 
 Formand: Lars Jonsson 
 Kasserer: Mette Høeberg Sørensen 
 Sekretær: Nina Plenge Jakobsen 
 Børne- og ungdomsformand: Henrik Thomsen 
 Pige- og kvindeformand: June Bjerg 
 Sponsorformand: Lars Jonsson 
 Seniorformand: Christoffer Viktor Hansen 
 
 Bestyrelsesmedlem: Michael Bergqvist 
 
 Suppleanter: René Malm, Mette Skovgaard, Brian Rømer 
 
 PR: Margit Friis (ikke medlem af bestyrelsen) 
 

Vi arbejder på at få en kvinderepræsentant med i bestyrelsen. Alternativ behøver hun ikke 
være en del af bestyrelsen. 
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Udvalg: 
 
Sportsudvalg: 
Ansvarlig: Michael Bergqvist 
Henrik Thomsen 
 
Der sendes mail ud til alle trænere om tilbud om at blive en del af sportsudvalget. 
 
PR- og Socialemedier-udvalg: 
Ansvarlig: Margit Friis 
Nina Plenge Jakobsen 
 
Frivillighedsudvalg: 
Nina Plenge Jakobsen 
Mette Skovgaard 
 
Sponsorudvalg: 
Ansvarlig: Lars Jonsson 
Nina Plenge Jakobsen 
 
Vi kontakter de frivillige der har udfyldt ”tip en 13’er” med et kryds ud for sponsor. 
 
Fest- og arrangementudvalg: 
June Bjerg 
René Malm 
Nina Plenge Jakobsen 
 
Vildbjerg: 
Brian Rømer 
 
FCN kontakt: 
Ansvarlig: Michael Bergqvist 
Lisbeth Kristensen (udlevering af FCN ungdomskort) 
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3. Klubber der rykker 
 

• Vi gennemfører DBU træneruddannelse 25. og 26. marts (3 kurser i alt). Der er fin  
 tilmelding. 

• Der er planlagt DBU kampvejleder kursus den 3 maj 2017 

• Michael og Mette S er ansvarlige for at sætte rammerne for en kommende  
 ungdomsbestyrelse 

• LUI dag er planlagt til den 10. juni. Vi er dog blevet bekendt med, at der  
 også denne dag er planlagt five a side. Alle var enige om at de to ikke  
 kunne samme dag, så Lars vil tage en snak med Ditte om dette. 
 
Der blev aftalt at invitere Birgitte fra DBU til næste bestyrelsesmøde – dels for at orientere 
hende om status og dels for at have en dialog vedr. fastholdelse af teenagere. Nina 
kontakter Birgitte. 
 
 
 

4. Orientering formand 
  

• Årgang 2002 starter for alvor op her til forårsturneringen. Philip og Jan er trænere og 
har i første omgang sagt ja frem til 30.06.17. LUI Fodbold overførte kr. 10.000 til dem 
som start på holdkassen – men trænerne havde et ønske om at hele beløbet fra 
sommer 2016 (da holdet blev opløst) blev overført. 

 
 Bestyrelsen er enige om at årgang 2002 var lukket ned sidste efterår, da alle spillere 
meldte sig ud. Dog måtte vi også erkende, at kommunikationen kunne have være 
mere direkte fra bestyrelsen idet det var Jens Andersen og ikke bestyrelsen der skrev 
en mail om, at holdet var lukket med. Dette kunne medføre at nogle forældres var i 
tvivl om, at årgang 2002 var lukket ned. 

 
 På baggrund af ovenstående og det, at vi rigtig gerne ser, at U-15 holdet kommer op 
og køre igen besluttede vi, at de skulle have hele beløbet – altså kr. ca. 19000 kr. 

 

• Jønne har informeret om, at der igen er sat hegn op på opvisningsbanen og det er 
klar sponsorskilte. Vi skal hjælpe til med at sætte dem op. Sponsorudvalget har 
denne opgave – både med skilte og med hjælpere. 

 

• June og halCarsten sender opgørelse til Lars vedr. bande-nedtagning. 
 

• LUI Fodbold skal hjælpe med opsætning af skillevægge til erhvervsmessen. Der er 
brug for hænder hele fredagen, da de skal være klar til brug fredag eftermiddag. 

 

• U14/15 pige (forældre) tager nattevagterne i hallen denne weekend – Lynge 
Erhvervsforening afregner for dette. 
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Morten Røndum og Alexander Reves ønsker at få en dommeruddannelse. 
Nina sender mail til dem vedr. dette. 
 
 

 

5. Orientering økonomi 
Ultimo uge 12 bliver der fulgt op på de medlemmer som har modtaget rykkerbreve. Har de 
ikke betalt, så skal trænerne informeres om det i håb om, at det kan få dem til at betale. 

 
 
 

6. Orientering Sponsor 
LUI Fodbold har modtaget et sponsorat fra Novo. Pengene bliver brugt til årgang 2006 som 
mangler spillertøj. 

 
 JH Container ønsker at sponsore årgang 2008 (i øvrigt samme årgang i hele kommunen) 
 
 Årgang 2002 skal have spillertøj – Lars sørger for dette. Der skal findes en sponsor til dem. 
 
 Derudover har årgang 2008 yderligere et par sponsorer, som gerne vil bidrage med noget! 
 
 
 

7. Orientering Udvalg 
 
Sportsudvalg: 
Der er blevet afholdt trænermøde for børne- og ungdom. Henrik sender referatet ud. På 
dette møde blev der besluttet, at man bruger de samme træningstider for efteråret 2016. 
Nina kontakter Jønne for oversigt. 
 
Årgang 2012 starter op i maj. 
 

 
 PR/medieudvalg: 

Margit informerede om, at videoen fra vildbjerg Cup’s FB side, som vi har delt på LUI 

Fodbold’s er set af rigtig rigtig mange!! Dejligt 😊 
 

Det er lang tid siden vi har haft artikel i Allerød Nyt, så der skal arbejdes på at skrive en 
artikel. 
 
Frivillighedsudvalg: 
Mette S sender oversigt ud til alle med navn på, hvem der har budt ind på forskellige 
områder i forbindelse med ”tip en 13’er” 
 
Nina sørger for materiale til uddeling på Lynge messen. Mette S kunne måske deltage noget 
af tiden. 
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8. Evt. 
U16 piger kan desværre ikke stille hold i forårsturneringen. Der bliver talt med pigerne om, 
hvorvidt de ønsker at rykke op eller ned (hvis det er muligt) 

 
Der blev besluttet at yde et tilskud på stævnegebyret for U14/15 pigernes deltagelse i 
Holland i Påsken 

 
 Der blev besluttet at yde tilskud på stævnegebyr for U10 drenges deltagelse i Pinse Cup. 
 
 
 

Næste møde: 19. april 2017 kl. 19.00 på LUI kontoret. 
 
 

 
 
 

Lars Jonsson    Michael Bergqvist 
  
 
 

Henrik Thomsen    June Hummelshøj Bjerg 
 
 
 

Mette Høeberg Sørensen   Nina Plenge Jakobsen 
 
 
 

Christoffer Viktor Hansen 
 
 
 


