
 

Skype-Bestyrelsesmøde 23. Marts 2020 

Referat af bestyrelsesmøde LUI Fodbold 
Mandag den 23. marts 2020 via skype 

________________________________________________________________________________ 
 
 
Tilstede via skype: Nina, Steen, Carsten, Henrik, Mathias, Margit, Brian, June, Daniel, Camilla 
Fraværende: Mette 
Referent: Brian 
 
 

 

1. Kontingent 
 

1. Skal folk betale fuldt kontingent?:  
a. At nedsætte kontingent med en måned vil koste os ca. 35.000 kr. 
b. Der er rimelig stemning for at vi sender ud som vanligt i april. 
c. Den lidt mærkelige situation kan tale for, at vi venter med at skifte fra PBS til kort betaling 
d. Nina og Brian arbejder videre med kort betaling. 
e. Kommunikation i forbindelse opkrævning er vigtig. En forklarende mail i forbindelse med 

kontingentopkrævningen. Ikke på Facebook, da det ofte kan give en række dårlige 
kommentarer. 

f. Kort snak om man kan trække trænerne fra i løn. Det var der ikke stor opbakning til, da den 
kan virke som, at klubben både tager det hele og giver trænerne mindre. 

g. Et evt. overskud fra mindskede udgifter kan først gøres op senere. Et evt. ”overskud” kan 
komme medlemmerne til gode. 

h. Nina Henrik og Margit laver et brev 

 
 
 

2. Konstituering af bestyrelse 
 

a. Der var ingen umiddelbare emner til formand.  
b. Nina mener ikke hun kan lægge det arbejde oven på. 
c. Generelt mener vi, at Nina har været formand. 
d. Beslutningen udskydes til et fysisk møde. 
e. Nina kontakter LUI formand Else Vad, hvordan vi skal forholde os i forhold til vedtægter 
f. Evt. kan opgaverne defineres og nedskrives, og derefter fordeles. 
g. Indtil vi kan mødes er Henrik Thomsen konstitueret formand 

 
 

 
3. Hjemmetræning 
 

• Kunne vi lave noget online opgaver, træningsøvelser, eller … 

• Henrik: Facebook konkurrence, lav den sejeste øvelse og læg på Facebook. Vinderne får et 
stort påskeæg. Der skal indgå bold, det behøver ikke være med fod 

• Der kan inddeles i forskellige aldersgrupper, alternativt at det gøres for alle, og vi vurderer 
efter niveau. Konkurrencen er for alle, medlemmer, søskende, forældre, børn 
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• Henrik laver et oplæg, Margit leger redaktør. 

• Camilla foreslår at Calle, Valsøe og Tobias kan lave en reklamevideo. 
 

 

4. Vildbjerg 

 
i. Vi skal kommunikere at planlægningen sker som vanligt. Og at evt. penge bliver returneret 
j. Brian får bekræftet af trænerne om de har sendt det til spillerne inkl. at alle penge bliver 

returneret. 
k. Derefter kan Margit lave lidt reklame 

 
 
5. Kunstgræs 
 

• Der er spillere på banen på nogle tidspunkter 

• Det er i venner- og familie-regi. Og de skal jo overholde reglerne om samling af personer. 

• Det er ikke klubbens anlæg, men kommunens, og det må være kommunens opgave at 
håndtere.  

• Klubbens holdning er, at al organiseret træning er stoppet. Trænere må ikke arrangere 
noget. 

 
 
 
 
 
 
 

Henrik Thomsen    Nina Plenge Jakobsen 
Konstitueret formand    Kasserer  

 
 

Camilla Dahl    Steen Bjerg 
 
 

Mathias Fristrup    Carsten F. Jensen 
 


