
 

Bestyrelsesmøde 18. august 2016 

Referat af Bestyrelsesmøde 
Onsdag den 16. november 2016 

________________________________________________________________________________ 
 
 
Tilstede: Margit, Nina, Henrik, Morten, Mette S., Michael, Lars, Anne, June, Margit 
Fraværende: Søren, Christoffer, Mette H, Lisbethdag den 6.  
 
 
 
 
 
1. Bemærkninger sidste referat 
 Ingen 
  
 
2. Klubber der rykker (status) 
 Værdispil/foredrag den 6. november var en rigtig god dag, hvor der var masser af inspiration  
 – både fra spændende foredrag samt værdispil. 
 
 Vi fandt frem til 5 værdier, som skulle kendetegne LUI Fodbold. Birgitte har sendt en  
 opsummering – Michael sender den videre til bestyrelsen. 
 
 Det videre forløb er aftalt således: 
  

 Michael udarbejder ”brødtekst” til de 5 værdier og sender ud til resten af 
bestyrelsen. 

 Der afholdes trænermøde den 6. december 2016 kl. 19.00, hvor de 5 værdier bliver 
præsenteret.  

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

 
 Margit laver en artikel til Allerød Nyt efter trænermødet om forløbet. 
 
 Nina kontakter Birgitte (DBU) for at høre, hvornår pengene senest skal være brugt. 
 
  
3. Aktuelle sager samt orientering formand 

Lars deltager i brugerbestyrelsesmøde den 1. december 2016. Klager/udfordringer på 
anlægget skal sendes til Lars senest den 30. november 2016.  

 
 Nina sender mail rundt til trænere. 
 
 Vi blev enige om, at vi udfærdiger ”færselsregler” for området ved hallen og udsender til  
 forældre. Henrik skriver dem og sender til Nina 
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4. Orientering økonomi 
 Intet 
 
 
5. Orientering formæd 
  
 Pigeformand 

De ”små piger” havde overnatning i hallen – 8 ud af 9 spillere deltog, så det var en stor 
succes! 

 
 Kvindeformand 
 U14/15 piger knokler der-ud-af for at skrabe mange penge sammen til deres udenlandstur i  
 foråret – rigtig flot! 
 
 Anne informerede om, at DBU ønskede at gøre brug af LUI’s erfaringer med flotte  
 dameomklædningsrum for at tiltrække og fastholde spillere. Der er efterfølgende sendt  
 billeder og andet information videre til dem. 
 
 Børneformand 
 Kommer under sportsudvalg. 
 

Michael fortalte, at årgang 2010 er glade for at træne udendørs – og de går rigtig meget til 
den trods vejret! 
 
Forslag om, at oprette forældre/barnfodbold – dette tages op i sportsudvalget! 

 
  
 Ungdomsformand 
 Lars og Nina informerede kort om, at det var et rigtig godt opstartsmøde, der blev afholdt  
 for årgang 2002, og de er kommet godt i gang. De har 1 indendørstid og 1 udendørstid. 
 
  

 Seniorformand  
Lars fortalte kort, at seniorafdelingen havde en fantastisk afslutningsdag, hvor der var rigtig 
god stemning blandt alle. 
 
 

6. Orientering udvalg 
 
 Sportsudvalg 

Der bliver i marts og september 2017 afholdt C-trænermodul hos LUI, hvor DBU er 
underviser. Egne trænere bliver først tilbudt deltagelse – derefter sender vi invitation til 
vores naboklubber. Når Jønne har bekræftet pladskapacitet og dato bliver invitation sendt 
ud. 
 
Det er besluttet, at der fremadrettet bliver afholdt trænermøder hvert kvartal. 
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Sammenlægning af årgange - på næste trænermøde tages op med trænerne, 
hvordan det er gået med det siden opstart – og hvordan vi arbejder videre med det. Det skal 
været helt afklaret inden Påske. Nina sender liste til sportsudvalget med antal spillere på 
hver årgang. 
 
Morten informerede om, at han har talt med FCN om, hvordan samarbejdet mellem dem og 
LUI skal være – det vil sige, at der ikke skal ”kapres” spillere ved at henvende sig til 
spillere/forældre – men derimod direkte til LUI. 
 

 PRudvalg 
Der er rigtig mange likes på FB, og vi når ud til rigtig mange, så det giver stor værdi for os 
som klub – og ikke mindst for vores sponsorer! 
 
Der bliver ikke sendt julekort – men vi indsætter en annonce i Allerød Nyt. Margit sørger for 
det. Lars sender liste fra Lisbeth med sponsorer til Nina. 
 
Frivillighedsudvalg  
Der er kommet ca 30 ”tipskuponer” retur. Mette og Nina vil gennemgå dem – så vi kan komme i gang 
med en database med frivillige. 
 

Arrangementudvalg 
Det var lidt sløjt med tilmelding til salg af julekalendere – men på selve dagen kom der en del, så 
salget gik rigtig godt! 
  
Det var en fantastisk afslutningsfest med stor deltagelse – fantastisk! Næste år skal der være knap så 
mange præmier til lodtrækning. Forslag om, at vi med slides reklamerer for sponsorerne, så det 
bliver mere synligt! 
 
Der skal være flere hænder med til at arrangere festen – både før og under festen. Så der skal startes 
i god tid næste år…. 
 

 
7. Orientering kurser og uddannelse 
 Henrik har deltaget på FCN træneruddannelse og kan vamt anbefale dette. Der skal gøres  
 lidt mere reklame for dette 
 
  
8. Orientering hovedbestyrelsen 
 Intet 
 
 
 
9. Orientering Disciplinærudvalg 
 Intet 
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10. Indkomne forslag 
 Intet 
 
 
11. Eventuelt 

 
 Forslag om, at der kunne laves et årshjul på materielsiden, så vi sikrer os, at  
 alle materialer er klar til de enkelte sæsoner. 
  

LUI Cup den 26.-27. november 2016 er aflyst på grund meget få tilmeldinger. Christian 
Bøgelund har forslået, at der evalueres på trænermødet – hvilket alle synes var en god idé. 

 
 Der bliver skrevet ud til alle trænere om de evt. kunne bruge den nu ledige tid i hallen –  
 Michael skriver ud.  
 
 Ny Hummelkontrakt forventes at være klar i løbet af demceber. Forslag om at oprette en  
 webshop med salg af tøj.  Der forespørges om dette hos Hummel. 
 
 Forslag om at LUI sangen kan downloades, da der er interesse for dette. Vi skal lige finde ud  
 af, hvor sangen er – Nina følger op 
 
 

Næste møde: Onsdag den 14. december 2016 kl. 18.00 hos Lars på 
Hillerødvej 70. Årets julefrokost bliver serveret der  
 
 
 

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  
 


