
Bestyrelsesmøde i LUI Fodbold tirsdag den 26. januar 2016 

Til stede:  Lars Jonsson, Nina Plenge Jakobsen, Anne Clough-Larsen, Michael Colstrup, Søren Carlsen, 
Lisbeth Kristensen og Margit Friis (referent). 

Fraværende:  Henrik Thomsen og June Bjerg 

 

Punkt 1:  Bemærkninger til sidste referat 
Ingen bemærkninger til sidste referat 

 

Punkt 2:  Aktuelle sager/skrivelser samt orientering fra formand 

Lars skal have møde med Allerød Fodboldklub (AFK):  

o Angående principper når spillere skifter mellem Lynge og Allerød Fodboldklub i 
forhold til at ”fiske” hinandens spillere 
 

Lars er inviteret til møde med borgmesteren den 23. februar sammen med AFK: 

o Samarbejde imellem fodboldklubberne (Lynge/Allerød). 
o Enighed om at Lars er åben overfor dialogen omkring samarbejde og hører hvad 

tankerne er.  
o Information om Allerød service. 

 

Punkt 3:  Orientering økonomi 

Der er sparet 60.000 kr. i stævner i forhold til 2014. 

Ca. 45.000 til hensættelse: Vildbjerg (20.000), tab på sponsorer (20.000) og ekstra  
regninger (5000 kr.). 

 Hvis ovenstående holder, så ender vi med et resultat på 0. 

Michael kommer med udkast til budget. Bestyrelsen kommer med input til, om der 
overordnet er ændringer i forhold til 2015.  

Det overvejes om tilskuddet til holdene skal ændres fra 100 kr. til 50 kr. da vi ikke modtager 
så meget fra Allerødordningen. Dette besluttes, når budgettet lægges.  

På næste bestyrelsesmøde skal der udarbejdes et forslag til den kommende 
kontingentstruktur (skillelinje mellem barn/ungdom/voksen) og specifikt om Damesenior 
skal have et særligt kontingent. Der var desuden forslag om, hvorvidt de enkelte hold selv 
skal finde sponsorer eller på anden måde skal afholde udgiften til tøjet, eller om 
kontingentet skal stige så tøjindkøbet kan dækkes på den vis. Lars indkalder Michael og Nina 
til et møde omkring dette. Forslagene skal udarbejdes, så de kan besluttes på 
generalforsamlingen. 

 



Punkt 4:  Orientering Børne- og ungdomsformand 

 Se punkt 7 

  

Punkt 5:  Orientering Seniorformand 

Der var opstart af senior den 19. januar. Senior er presset, da de kun er to hold og 
gennemsnitsalderen er dalende. Flere er startet i AFK. Seniortrænerne har anmodet om der 
kan ses lempeligt på betaling af kontingent, da der er brug for spillerne. 

 

Punkt 6:  Orientering Pige-/Dameformand 

Alt kører generelt fint. 

Anne har haft samtale med Lars Kaas omkring pigernes spillertøj, da der er flere der ikke kan 
passe det der blev indkøbt sidste år. Der skal udarbejdes prisoverslag på at klubben køber 
nye trøjer til de pågældende spillere.  

 

Punkt 7:  Orientering udvalg (inkl. punkt 4) 

Sportsudvalg v/ Morten Røndum: 

Planlægning af trænerarrangement 
Morten orienterede omkring planlægning af et trænerarrangement med Kenn 
Samuelsen/HB Køge den 27. februar fra 9.30-12.00 samt efterfølgende frokost og afrunding) 
og laver skadesforebyggende træning (pris 1800 kr.). 

Der skal sendes invitation ud til trænerne og tilmelding er vigtig da der er arrangeres frokost 
efterfølgende. Holdlederne inviteres også med til frokost, men er også velkommen til at 
deltage i træningen. Fokus på at styrke samarbejdet i klubben trænerne/holdlederne 
imellem.  

Arrangementsudvalget sender en invitation ud.  

Sportsudvalget bestiller frokost hos Carsten. 

 

Sammenlægning af hold 
Ungdom ældst: Årgang 1999, 2000 og 2001 har haft første træning efter sammenlægningen, 
da begge hold ikke er store nok til at stille et 11 mands hold.  

Generelle udfordringer med små årgange. Forslag om at pulje årgangene, 2 årgange 
sammen, helt fra opstart af de små hold. Evt. løbende oprykning så man skiftevis er den 
yngste og ældste årgang. Dette gennemføres når udendørssæsonen starter. Skal 
præsenteres ved et trænermøde ultimo februar som en beslutning for bestyrelsen. Skal 
times ift. trænerarrangementet den 27. februar. Sportsudvalget + Anne (Morten, Anne, 



Kenneth og Steen) er ansvarlig og kommer med et oplæg. Anne indkalder til mødet og 
oplægget præsenteres på næste bestyrelsesmøde.  

Det blev diskuteret om det kunne være en mulighed at slå Lynge og Blovstrød sammen, evt. 
ved mulighed for at leje en bus til transport. 

Der skal afholdes et arrangement hvor de kommende flygtninge kan præsenteres for de 
enkelte fritidsaktiviteter i LUI.   

 

Sponsor-/PR udvalg 
Forældrebrochure 
Forældrebrochuren uddeles på skoler, SFO, børnehaver her i foråret. Søren og Michael 
printer denne. 

Skilte 
Der hænger skilte på stadion, men der er kun en sponsor der er kontrakt på, de øvrige er 
udløbet. Der skal tages fat i de forskellige firmaer for at høre om de vil forlænge. Dette 
fordeles ud på medlemmerne fra bestyrelsen. Forslag om at kontrakterne laves løbende 
indtil de opsiges samt recurring payment/PBS, så beløbene bliver trukket automatisk indtil 
de opsiges. 

ERA biler 
Søren har lavet et halvt sponsorat med ERA biler. Sponsoratet skal bruges til årgang 2002. 

Aftale med Intersport 
Morten har lavet en aftale med Intersport om en støvleuge i uge 13, hvor medlemmer af LUI 
kan få 20% i rabat på fodboldstøvler. Nina udarbejder en mail som sendes til Intersport til 
godkendelse.  

Sociale medier-udvalg 
LUI har købt et abonnement på WordPress, men der er forsinkelse. Der er udarbejdet et 
design som skal være gennemgående for alle LUIs afdelinger. Nina har booket møde med 
Thomas, så der kan komme gang i udviklingen.  

Fest- og arrangementsudvalg 
Se information om trænerarrangement i punkt 7. 

 

Punkt 8:  Orientering kurser og uddannelse 
 Intet nyt. 

Punkt 9:  Orientering Hovedbestyrelsen 
 intet nyt. 

Punkt 10:  Orientering Disciplinærudvalg 
 Intet nyt. 

  



Punkt 11: Indkomne forslag 

Klubber der rykker 
Præmie på 10.000 kr. til styrkelse af klubben. LUI ansøger om dette. Nina og Lars udarbejder 
ansøgningen med assistance fra Henrik. Uanset udfald skal der tages kontakt til 
DBU/konsulent omkring mulighed for at få et forløb omkring coaching af fastholdelse, 
frivillighed mm. Dette koster 20.000 kr. som skal inkluderes i B2016.  

På næste møde skal der nedsættes et Fastholdelsesudvalg. 

Vildbjerg Cup 
Tvivl om hvorvidt Kristina Hilton er tovholder igen i år, da Alexander er meldt ud. Lars tager 
dialogen med Kristina. Forslag om at Mette Kofod kan blive tovholder på Vildbjerg. Lars tager 
fat i Mette hvis Kristina Hilton siger nej. 

Generalforsamling  
Der skal være generalforsamling den 2. marts 2016 kl. 19.  

Følgende er på valg:  

 Lars Jonsson (stiller op til genvalg, også som formand). Betingelsen er at der fjernes 
opgaver fra Lars og at der stilles krav om at de enkelte tager ansvar.  

 Henrik Thomsen (stiller op til genvalg for to år). 

 Michael Colstrup (stiller ikke op til genvalg), men hjælper gerne til med konkrete 
opgaver.  

 Lotte Radekop (stiller ikke op til genvalg). Mette Høeberg stiller op til valg på 
kassérposten. Skal vælges for ét år. 

 June Hummelshøj (stiller op til genvalg som almindeligt bestyrelsesmedlem). 

Anne skal tage fat i Gitte Kristiansen og høre om hun er interesseret i at stille op til 
bestyrelsen.  

 

Næste møde afholdes den 23. Februar kl. 19 i Lynge Hallen (Nina booker lokale i hallen) 
Referent Henrik Thomsen 

 

 

 

 

  



Lars Jonsson    Morten Røndum 

 

 

Henrik Thomsen    Michael Colstrup 

 

 

Lotte Radekop    Nina Plenge Jakobsen 

 

 

Søren Carlsen    Lisbeth Kristensen 

 

 

June Hummelshøj Bjerg    Anne Clough-Larsen 

 


