
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i LUI Fodbold 

Mandag den 23. september 2019 kl. 19.00 

 

Deltagelse: Henrik, Majken, Mathias, Nina, Lars, Camilla, Brian, Margit 

Afbud: Daniel, Mette og June 

Referent: Margit Friis 

 

1) Bemærkninger til sidste referat 

a. Referat er udarbejdet og fremsendes snarest 

 

2) Aktuelle sager/skrivelser samt orientering fra formand 

a. Blomst + chokolade er sendt til Jønne, som efterfølgende har sendt en takkehilsen 

til bestyrelsen.  

b. 1/10 starter ny mand i hallen, som hedder Thomas.  

c. Der kører en sag på halvgulvet i hal 1, som ikke er lagt ordentligt. Det vides ikke om 

det skal brækkes op. Afgørelse afventes. 

d. 1/2-2020: Træner/lederfest inkl. ledsager fra LUIs Hovedbestyrelse. Invitation til 

hele bestyrelsen er sendt til hele bestyrelsen. 

e. 10/10-2019: Møde om anlægets udvikling i Lynge Hallen. Nina deltager. Lars sender 

invitation ud til bestyrelsen med en opfordring om at få flere til at deltage. 

 

3) Orientering økonomi 

a. Bogføringen er stort set up to date. 

b. Der er brugt en del penge på ”Ungdom”, men det hænger fint sammen med vores 

sponsorater.  

c. Ved dommerbord får vi 300 kr. pr. time fra DBU. 2/3 (200 kr. pr. time) går til 

holdkassen. 

d. Vi mangler ikke meget for at nå budgettet på sponsorer. Men vi vil altid gerne have 

flere sponsorer 😊. 

e. Fordeling af Allerød ordningen gennemføres snarest. 

f. Der er pt. intet modtaget fra OK ordningen i år. 

g. Der forventes lidt indkøb på materialesiden (bolde) i efteråret. 

h. Overførslen fra Vilbjergtrøjer (ca. 12.000 kr.) overføres til Vildbjerg kontoen, så vi 

ender på ca. 26.000 kr. for Vildbjerg. 



 

 

4) Orientering Børne- og ungdomsformand 

a. 2014 opstart: Ca. 11 drenge og 1 pige deltager. Forældremøde afholdt den 23. 

september. 2-3 forældre har meldt sig som trænere. Henrik holder et møde med 

dem inden efterårsferien og aftaler nærmere. Det tegner til at være en god årgang 

😊. Selvom de ikke betaler kontingent, skal de stadig meldes ind i klubben, så vi får 

tilskud. 

b. Der afholdes træningslejr for U16 (19 deltagere) og U14 (9 deltagere) to dage i 

efterårsferien i Helsingør med træning, træningskampe og overnatning på 

Danhostel. 4 trænere deltager. 

c. Det går godt for U17 i turneringen, hvor de har vundet alle kampene. God gejst på 

holdet.  

d. Årgang 2009 og 2010/2011 er inviteret til turnering i Helsingør, som er gratis for 

inviterede. Invitationer er sendt til trænerne. 

e. Brian Rømer har meldt sig til at assistere DGI målmandstræneren med henblik på 

eventuelt at overtage træningen selv på sigt. 

 

5) Orientering Pige-/kvindeformand 

a. Opstart af hold 0.-4. klasse som træner om torsdagen. Majken og June er primus 

motor. Ca. 9-12 deltagere. Træning hver torsdag kl. 17-18. Der søges efter trænere 

blandt forældre.  

b. Nyt pigehold er opstartet i årgangen 8.-9. klasse. Asger er træner. Holdet træner 

sammen med kvindesenior (Christian og Steens hold) og skal fortsætte med det 

fremadrettet. Holdet skal meldes ind i systemet og der skal laves holdkort, selvom 

de ikke skal betale kontingent før til foråret.  

c. Det er besluttet, at det skal være valgfrit for pigerne, om de vil spille på drenge eller 

pigehold. De enkelte beslutninger foretages løbende i Sportsudvalget.  

d. Kvindesenior kører rigtig fint. Holdet ønsker ens spillertøj og ønsker et tilskud fra 

klubben. Klubben er åben over for dette.  

 

6) Orientering Seniorformand 

a. Senior 1 ligger på en 4. plads, kun 1 point fra 3. pladsen.  

b. Senior 2 har maksimum point efter 6 kampe, men der er kun spillet 3 kampe. 

Resten er blevet tildelt fordi modtagerne har trukket sig eller kampen blev afbrudt. 

c. Stemningen hos seniortruppen opleves som god. God opbakning til seniortruppens 

fest (40-45 deltagere). 

d. Melding om at det nye træningstøj hurtigt bliver slidt. Klagen bringes videre til 

Sporten. Nina og Mathias tager det videre med Jens. 

 



 

7) Orientering Sponsorformand 

a. Det går fint med at indkræve penge fra sponsorerne, men vi kan altid bruge flere 

sponsorer. Miniøfferne har fået tilkendegivelse fra en forældre, som gerne vil være 

sponsor.  

b. Efter børne- og ungdomsafslutningen skal Nemtilmeld krediteres for deres 

sponsorat på Facebook. 

 

8)  Orientering sportsudvalg 

a. Fordeling af haltider og kunstgræsbanen for vintertræning afventer møde i 

sportsudvalget den  24. september. Opmærksomhed på hvornår handicapholdet 

har banerne. 

b. Det skal tjekkes hvornår tøjkontrakten med Hummel udløber.  

c. På næste trænermøde skal det vurderes om klubben vil give målmandshansker til  

U13. 

 

9)  Orientering PR- og Socialmedier udvalg 

a. To artikler i Allerød Nyt: Sjællandsmesterskaber og LUIs deltagelse i Vildbjerg Cup 

b. Tip-resultatet har stadig stor deltagelse.  

c. Kommende opslag: Børne- og ungdomsafslutning, Senior 1 hjemmekampe. 

 

10)  Orientering Fest- og arrangementsudvalg 

a. Børne- og ungdomsafslutning afholdes den 26. oktober kl. 16-20. 

b. Festudvalget har fået deltagelse af en forældre fra hvert hold og er godt i gang.  

c. Enighed i bestyrelsen om at budgettet sættes til 30.000 kr. til blandt andet at 

dække udgiften til årsglas, da 25 miniøffer deltager. 

d. Ved bankovagt skal repræsentanterne være 15 år eller derover. Ellers skal en 

voksen deltage.  

 

11)  Orientering Frivillighedsudvalg 

a. DBU har et tilbud til klubberne om at sende en frivillighedskonsulent ud til et 

arrangement/kamp og hjælpe med at tage fat i forældre. Nina arbejder på at få 

frivillighedskonsulenten ud til vores Børne- og Ungdomsafslutning, så vi kan få fat i 

nogle forældre.  

b. Der arbejdes på en hyldest til de frivillige i en eller anden form.  

c. Der skal findes en anden løsning på LUIs deltagels til byfesten (øltelt og bemanding 

af LUI telt). Vi vil tilbyde vores hjælp til LUIs venner i stedet (madbod, kaffebod, bar 

etc.). På den måde får vi større synlighed end ved vores eget LUI telt. 

 

12)  Orientering Ungdomsbestyrelse 

a. Intet nyt. 



 

 

13) Orientering kurser og uddannelse 

a. Målmandstræning tilbydes igen i år – se under punkt 4. 

 

14) Orientering Hovedbestyrelsen 

a. Intet nyt. 

 

15) Orientering Disciplinærudvalg 

a. Intet nyt. 

 

16) Indkomne forslag 

a. Intet nyt. 

 

17) Evt. 

a. Ungdomslederprisen skal fastsættes (hjælpetrænere over 15 år). 

b. Årets LUI’er skal fastsættes. 

c. Brian skal inviteres til næste trænermøde, så vi kan få påvirket trænerne på de 

mindste årgange til at deltage på Vildbjerg. 

d. Forslag om at alle LUI hold kan deltage i samme stævner til foråret. 

e. Henrik/Sportsudvalget her sagt nej tak til et DBU projekt om at rekruttere 10-13 

årige på skolerne, da projektet er for stort til at nogen har meldt sig til at være 

tovholder og det vil trække for mange ressourcer. 

 

Næste dato: Den 12. november kl. 19 i hallen 

Decembermøde + julefrokost: Den 10. december kl. 18 hos Lars 

 

 

 
Lars Jonsson    Carsten F. Jensen 
  
 
 

Henrik Thomsen    Majken Maegaard Albrechtsen 
 
 
 

Camilla Nan dahl    Nina Plenge Jakobsen 
 
 
 

Mathias Fristrup    

 


