
Bestyrelsesmøde LUI Fodbold  

23 februar 2016 

Deltagere:  

Michael C, Lars J, Nina P, Margit, Anne C, Morten R, Søren C, Henrik T 

 

Økonomi: 

Michael fremlagde budget 2016 – hvilket blev godkendt af bestyrelsen. Regnskabet 

vedlægges/fremsendes til alle. Michael renskriver budget og sender ud til bestyrelsen 

Bla. Beslutning om nedsættelse af tilskud til holdkonti (ungdom) med 50% dvs. nedsættelse 

fra 100DKK til 50DKK i alt 12.500DKK.  

Arbejdsopgaver – bestyrelsen 

Fordeling af arbejdsopgaver i bestyrelsen  

Børne-/ungdomsformand: 

Intet at berette  

Der diskuteres med Lars J vedr. ”forældre-barn fodbold” tanken.  

Seniorformand: 

Der er kommet en mindelig løsning mellem Allerød og Lynge dvs. der er enighed om ikke at 

jage hinandens trænere fremover. 

Sponsorudestående med ASE er afklaret og pengene betalt 

Pige/Dameformand: 

U15 planlægger en tur til Barcelona forår 2017 

Der er et ønske om bedre booking muligheder af kunstgræs banen. 

Vil gerne se bestyrelsens arbejde på hjemmesiden – ”hvorfor skulle jeg være med? – Margit 

kommer med oplæg til kort konkret tekst vi kan lægge ud. 

Inspirationsaften afholdes i Allerød den 22 marts og alle pige/dame trænerne deltager. Der 

sendes en rykker ud til drenge/ungdomstrænerne den 24 februar. 

U13 piger står med opgaven at nedtage bander fredag aften eftersom senior ikke møder op. 

Sæsonen må løbe ud og så må vi planlægge os ud af dette til 2016/17. 

Koordinering af sponsorkontakt foretages ikke på nuværende tidspunkt. 

Der ønskes målmandstræning på tværs. Sportsudvalget kommer med oplæg evt. med 

finansiering fra Allerød Erhvervsklub – målmandstræning LUI, AFK og Blovstrød. 



 

Sportsudvalget: 

Sammenlægningen blev diskuteret. På de store årgange 2006-2007 indkaldes der til møde 

vedr. årgangsansvarlig. 

Der defineres rollen som årgangsansvarlig (ændres fra cheftræner titlen), så alle ansvarlige 

ved hvad rollen indebærer. 

Henrik/Morten informerer om sammenlægningen lørdag den 27 februar på træner 

arrangement. 

Det blev aftalt, at der tages en pragmatisk tilgang til sammenlægningen og der indsamles 

input. Eventuelle ændringer/justeringer vil derefter blive besluttet og udmeldt. 

 

Sponsorudvalg: 

Intet konkret at berette. 

Nina sender sponsorlisten rundt til bestyrelsen 

PR Udvalg: 

Margit forbereder oplæg vedr. træner arrangementet den 27 feb. 

Margit foreslår at vi laver et børnearrangement a la 2 x eftermiddag for de mindste årgange 

(2008-2011).  

Reklame for årgang 2011 for opstart ca. 01 april – Vil du Margit se på hvad vi har fra 2015 

opstarten? 

Generelt: 

Der opfordres til at der findes 2 ekstra til bestyrelsen. Umiddelbare forslag er Brian Rømer, 

Daniel Kaufmann, Mette Skovgaard.  

 

 

 

 

  



Lars Jonsson    Morten Røndum 

 

 

Henrik Thomsen    Michael Colstrup 

 

 

Lotte Radekop    Nina Plenge Jakobsen 

 

 

Søren Carlsen    Lisbeth Kristensen 

 

 

June Hummelshøj Bjerg    Anne Clough-Larsen 

 


