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Referat af bestyrelsesmøde LUI Fodbold 
Onsdag den 22. august 2018 

________________________________________________________________________________ 
 
 
Tilstede: Nina, Lars, Mette H, Mette S, Margit, Mathias, Carsten, Brian, Henrik, June 
Fraværende: Anne, Majken 
 

 

1. Bemærkninger sidste referat 
 
Ingen bemærkninger 
 
 

2. Aktuelle sager/skrivelser samt orientering fra formand 
 
Ny ansat i hallen. Nina sender information ud til trænere og ledere, så alle ved hvem de skal have 
fat på hhv. vedrørende det udendørs anlæg og indendørs faciliterne. 
  
 

3. Orientering økonomi 
 
Mette gennemgik regnskabet. Der er et lille underskud, men det giver ikke anledning til 
bekymring. 
 
Det besluttes, at der ydes tilskud på kr. 15.000,- til senior til dækning af tøj.  
 
Mette ønsker til en liste over trænere og ledere, der deltager i Vildbjerg Cup 2019, så hun kan 
afstemme med udgifterne hertil. 
 
Brian laver ansøgning til Vennerne om støtte til dette års Vildbjerg Cup. 
 
Mette taler med handelsbanken vedrørende vores renteudgifter og prøver at få en aftale 
eventuelt via sponsorat. 
 
Mette følger op på manglende betaling fra OK-ordningen. 
 
 

4. Orientering formænd 
 
Børne- og ungdomsformand 
2003/2004 har trukket deres ene 11-mands hold, så de nu stiller med et 11-mands hold og et 8-
mands hold, idet der var for få spillere tilmeldt pr. kamp. 
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Vildbjerg var en succes i år med god tilslutning, god stemning og super 
sammenhold. Stor ros til især Brian for hans store engagement. 
 
Til næste år skal vi overveje: 

- Ingen reservering af pladser 
- ’Integrering’ af nye hold på pladsen 
- T-shirts i forbindelse med, at vi har 35 års jubilæum 

 
På næste møde tilføjes et punkt om evaluering af Vildbjerg Cup på dagsordenen. 
 
Pige- og kvindeformand 
Majken var fraværende, men June fortalte kort om, at det stadig kniber med at fastholde de små 
piger. Udvalget i pigeafdelingen arbejder på tiltag, der kan hjælpe med at tiltrække flere spillere. 
 
Seniorformand 
Mathias er fast repræsentant for herresenior. 
 
1. holdet er rykket op i serie 2 pga. afbud fra en anden klub, og vi heldigvis lå som bedste 3’er. 
 
Fremmøde til træning før sommerferien har været meget dårligt og Martin har derfor betinget sin 
forlængelse af kontrakten på, at dette bliver meget bedre. Efter sommerferien har der heldigvis 
været stor fremgang og der er nu i gennemsnit over 22 til træning (mod 12 før sommerferien). 
 
Sponsorformand 
Intet nyt 
 
5. Orientering udvalg 
 
Sportsudvalg  
Der har været møde med DGI om målmandstræning og krible-krable-bold. Nina og June er 
interesseret i at stå for et krible-krable hold. June har tilbudt at være FCN koordinator.    
Hvis årgang 2013 ikke kan finde en træner senest på mandag vil holdet blive lukket igen. 
 
PR- og Social Medier udvalg 
Super dækning i Allerød Nyt med mange artikler. 
538 følgere på Facebook  
 
Ideer til PR for seniorholdet: 

- Kampsponsor – ny hver kamp 
- Billeder af seniorspillere til PR (Mathias sørger for at tage billeder og sender til Nina/Margit) 
- Video til fx konkurrence på Facebook 

 
Fest- og arrangementsudvalg 
LUI Dagen var en succes, der helt sikkert skal gentages. 
Børne- og ungdomsafslutningsfest bliver lørdag den 3. november. 
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Frivillighedsudvalg 
Vi er repræsenteret på LUI stande til byfesten (alle fra bestyrelsen er velkomne til at kigge forbi og 
hjælpe lidt til! 
 
Der er bestilt t-shirt med tryk, der viser, at man er frivillig hos LUI Fodbold. De er til låns, og kan 
bruges ved alle fodboldens arrangementer. 
 
Ungdomsbestyrelse 
Intet 
 
 

6. Orientering kurser og uddannelse 
 
Intet 

 

 

7. Orientering Hovedbestyrelsen 
 
Se orientering formand 
 

 

8. Orientering Disciplinærudvalg 
 
Intet 

 
 

9. Indkomne forslag 
 
Intet 

 
 

10. Eventuelt 

 
Brian orienterede om den gratis tjeneste ’Nem tilmeld’, der kan bruges til tilmeldinger ved fx 
børne- og ungdomsafslutningen. Nina kigger nærmere på det. 

 
 
Næste møde: Torsdag den 27. september kl. 19.00 
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Lars Jonsson    Carsten F. Jensen 
  
 
 

Henrik Thomsen    Majken Maegaard Albrechtsen 
 
 
 

Mette Høeberg Sørensen   Nina Plenge Jakobsen 
 
 
 

Mathias Fristrup   


