
 

 

 

Referat af Bestyrelsesmøde i LUI Fodbold 

Torsdag 16-Jun-2016 kl. 19.30 

________________________________________________________________________________ 

Tilstede: Lars Jonsson, Morten Røndum, Nina Plenge Jakobsen, Margit Friis, Henrik Thomsen, Anne 
Clough-Larsen, Mette Høeberg Sørensen, June Hummelshøj Bjerg, Mette Skovgaard, Michael 
Bergqvist (ref),  

Afbud: Søren Carlsen, Christoffer Viktor Hansen, Lisbeth Kristensen 

 
1. Bemærkninger sidste referat 

Bestyrelsen fastholder at hjælpetrænere skal være fyldt 13 år, evt. dispensation herfor skal 
gives af Børneformanden. Ingen ændringer ift. nuværende hjælpetrænere som er < 13 år. 

 
2. Aktuelle sager/skrivelser samt orientering fra formand 

 
Bemanding af sportsanlæg i kommunen 
Nedskæringer fra kommunen ifm. vedligehold af Hal, bygninger og baner træder i kraft 01-
Aug-2016. I weekenden (som starter fredag kl. 12.00) vil der ikke være bemanding på 
anlæget (p.t. ingen vagttelefon man kan ringe til). Bemandingen i Lynge er skåret med ~40%, 
hvilket betyder vi selv skal stå for f.eks. oprydning, rengøring mv. ifm. arrangementer 
(Oktoberfest, Juletræsfest mv.). Lars er i dialog med kommunen herom så vi kan få bedre 
vilkår.  
 
Førstehjælp 
Hovedbestyrelsen har vedtaget at gennemføre førstehjælpkursus for alle 
trænere/assisstenter/holdledere. Der vil blive afholdt 2-3 kurser i løbet af 2016 som man kan 
tilmelde sig – datoer herfor bliver meldt ud når de er fastlagt.  
 
DBU arrangement 
Vi har modtaget en invitation fra borgmesteren til et DBU arrangement vedr. sparring m. 
klubber i kommenunen. Det forventes vi stiller med 2-4 personer hertil.  
 

3. Klubber der rykker (status) 
 Bliver taget op på kommende sportsudvalgsmøde, Morten vender tilbage med status.  

Der er vigtigt vi skaber fremdrift, hvis vi skal have indkaldt til workshops med forældre, 
trænere osv. Inden udgangen af 2016. 

 

 



 

4. Orientering økonomi 
 Rykkere for manglende kontingent udsendes af Nina.  
 Mette/Nina følger op op medlemslister.  
 
 Kritisk revision 

Nina/Lars deltog i ”kritisk revision” fra Allerød Kommune, som har til formål at sikre tilskudet 
som LUI fodbold modtager bliver brugt til unge > 25 år.  
Nina var (som altid) meget godt forberedt,  vi fik stor ros bl.a. for vores kørselsregnskaber. 
Nina er sej  
 
Udgifter ifm. ekstra vedligehold 
Det blev diskutteret om hvorvidt vi skal afsætte midler til ekstra vedligehold som konsekvens 
af det reducerede serviceniveau fra kommunen. Der blev ikke truffet nogen beslutning 
herom.  

 

5. Orientering formænd 
 
 Børneformand 

 Årgang 2005: Intet hold tilmeldt for den kommende sæson grundet spillermangel. 

 Årgang 2009/2008: Vi mangler trænere til årgang 2009, Anne undersøger med mulige 
forældre. Henrik indkalder til forældremøde 2. uge i August for at diskuttere muligheder 
med forældre.  

 Årgang 2010/2011: Øget forældreinvolvering og god fremdrift ifm. træning 

 DBU afholder ikke Skattejagt i år. Sportsudvalget undersøger muligheder for at afholde 
egen skattejagt, evt. med deltagelse fra vores naboklubber. Afholdes for årgang 2009-
2011. 
 

 Ungdomsformand 

 Årgang 2001/2002: Udfordringer med sammenlægning – for mange ”små” spillere. Løses 
ved at spille U15/U16 efter sommerferien. 

 Ønske fra en spiller/forældre om opstart af et ”hyggehold”. Bestyrelsen diskutterede 
vilkår herfor og besluttede at et ”hyggehold” fortsat skal være tilknyttet LUI fodbold, 
have tilbud om fast ugentlig spilletid + redskaber (bolde, kegler). ”Hyggehold” skal ikke 
have mulighed for at tilmelde holdet til turneringer. Det blev foreslået at kontingent 
herfor skal fastsættes til kr. 300,- 

Pigeformand 

 Der arbejdes på at afholde DGI fodboldskole for piger.  

 Der er nedsat et fastholdelsesudvalg (m. bl.a. Frederikke og Cecillie for at sikre 
fastholdelsen i pigefodbold.  

 
Seniorformand 

 Begge seniorhold er desværret rykket ned. Lars har snakket med trænere som trods 
resultaterne fornemmer god fremdrift i spillertruppen.  



 

 Bestyrelsen besluttede at indkalde seniortrænerne i samråd med sportsudvalget for at 
lægge en plan for fremtiden, herunder en evt. re-strukturering af trænerkontrakterne 
efter disse udløber (ved årets udgang).  

 
Sponsorformand 

 Søren vil fortsat være ansvarlig for sponsorkontrakter. Bestillinger af spillertøj mv. 
varetages af Jens (assissteret af Nina).  

 Kontrakten med Hummel udløber til nytår, ingen beslutning vedr. fornyelse heraf 
endnu.  

  

6. Orientering udvalg 
 
 Sportsudvalg 

 Intet nyt 
 

 PR- og Socialemedier-udvalg 

 God eksponering i både Allerød nyt og på sociale medier (Facebook), ifm. konkurrencer 
samt dækning af kampe og LUI dag (04-Jun-2016) som har nået ud til ca. 1.500 personer. 
Facebook siden er efterfølgende vokset med ca. 75%.  

 Der skal fortsat gives videotilladelse fra forældre til børn, Nina tilføjer det på 
indmeldelsesblanketten. Der skal skrives til forældre af allerede indmeldte børn for at 
indhente tilladelse herom.  

 Kommende artiker vil dække fodboldskole, samt U14 piger og kvindesenior.  

 Vi undersøger muligheder for opsætning af skilt med annoncering af kommende kampe.  

 Margit er også sej  
 

 Fest- og arrangementsudvalg 

 God succes med LUI dag (04-Jun-2016) 

 GodnatSport afholdes 17-Jun-2016, vi bør undersøge muligheden for at afholde det 
tidligere næste år eller alternativt efter sommerferien for at opnå flere indmeldinger.  
 

 Fest- og arrangementsudvalg 

 Der vil blive opsat en bod på Lynge Kræmmermarked (lørdag d. 27-Aug-2016) for at 
skaffe frivillige. Der blev godkendt et rammebeløb på kr. 10.000,- til indkøb af ballonner, 
bolscher, osv.  

 ”Tipskupon” til forældre/bedsteforældre er under udarbejdelse. Margit undersøger 
muligheden for at lave tilsvarende på Facebook.  
 

7. Orientering kurser og uddannelse 
 3 piger har været på DBU ungtræner med stor success 
 Fælles trænerkurser behandles på kommende sportsudvalgsmøde. 
  

 



 

8. Orientering hovedbestyrelsen 
 Er dækket under pkt. 2 
 
9. Orientering disciplinærudvalg 

Ifm. stævnet i Lynge 04-Jun-2016 er der indgivet en klage til DBU vedr. en forælder fra 
Værløse. Sagen blev håndteret af Søren, som fik stor ros for sin professionelle håndtering af 
samme. 

 
Gentagende dårlig oplevelse ifm. Herlev, Henrik ringer til DBU om beder dem udsende en 
fairplay konsulent til at se nærmere herpå.  
 

10. Indkomne forslag 
 Ingen indkomne forlsag 
  

11. Eventuelt 

 Trænerkontrakter skal underskrives og sendes til Nina 

 Cykler på græsplænen er forbudt, samt kørsel (på-aflæsning) ved omklædningsrummet – 
der skal udsendes en fællesmail til alle trænere (og Mette) herom.  

 
Dato for næste møde: 11-Aug-2016 kl. 19.00 

 
 

 
 

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 (orlov) 


