
 

Referat af Bestyrelsesmøde i LUI Fodbold 

Onsdag den 30 marts 2016 kl. 19.00 

________________________________________________________________________________ 

Tilstede: Anne, Margit, Nina, Henrik, Lisbeth, Morten, June, Mette H., Mette S., Michael & Lars 

Fraværende: Brian & Søren. 

 

1) Præsentation af bestyrelse. 

2) DBU: ”Klubber de rykker” ved Birgitte Rejkjær Krustrup 

Præsentation af Birgitte, af projektet og af Bestyrelsen. 

På baggrund af de indkomne spørgeskema besvarelser konkluderer Birgitte at 

bestyrelsen grundlæggende er meget enige ift Klubbens succeser og udfordringer. 

Eventuelle indsatsområder: 

- Den røde tråd ift træning er ikke synlig for alle (trænere, spillere, forældre…). 

Birgitte præsenterer et forslag fra DBU Jylland; ”Sådan træner vi U6 – U12”  

Birgitte kan evt hjælpe med at fremstille materiale, samt kommunikation ud i 

klubben til trænere, forældre mm 

- Værdiarbejde/Klubbens identitet, hvad står klubben for? Brainstorm/Workshop 

om klubbens Værdier? Branding? Evt Værdi spil vejledt af DBU repræsentant.  

- Frivillighedsansvarlig/Frivillighedsbanken - Konkrete & velbeskrevede opgaver for 

lettere at rekruttere frivillige. 

o Kampleder kursus, for både intresserede forældre og for de 15-17 årige, 

som godt kan vejlede kampe for de små årgange. Birgitte undersøger 

reglerne for hvor gamle kampvejlederne skal være for at varetage opgaven. 

o Nye trænere/ledere – støtte/opstart/vejledning 

o Årlig Træner/Leder udviklingsdag, hvor de frivillige trænere og ledere 

inddrages i strategi og planlægning af klubbens fremtid. 

o Tipskupon til afdækning af forældres lyst til at deltage i frivilligt arbejde i 

klubben, samt afdækning af værdier. Birgitte mailer os Tipskuponen, som vi 

frit kan bruge til vores forældre. 



 

- Fastholdelse af spillere – Materiale på DBU’s hjemmeside. 

- Sponsorpleje 

 

Bestyrelsen beslutter i samarbejde med Birgitte, at arbejde videre med ”Den røde 

tråd” samt ”Værdiarbejde”. 

 

Birgitte sender DBU’s materiale til Nina, som sørger for at videreformidle til de øvrige. 

Der måles på om indsatsen rent faktisk ”rykker” via baseline måling ved opstart af 

projektet og løbende målinger undervejs i forløbet. 

Af-rapportering i november 2016 

Vi kan frit bruge omtalen af vores deltagelse i ”Klubber der rykker” ift. rekruttering af 

nye sponsorer og i PR/artikler om LUI. 

 

3) Konstituering af bestyrelsen.  

Vi skal vælge følgende: 

o Dame/pigeformand – Anne & June foreslår at posten deles i 2.  

En Kvindeformand (inkl. pigeungdomsspillere fra U12) og en Pigeformand. 

Kvindeformand: Anne CL 

Pigeformand: June Bjerg 

 

o Ungdomsformand (U12-17): Morten Røndum 

o Børneformand: Henrik Thomsen 

o Seniorformand: Lars arbejder på at få en spiller til at stille op. Lars 

varetager kontakten til træner truppen – samt formands funktionen indtil 

det falder på plads 

o Sekretær: Nina Plenge 

o Kasserer: Mette Høeberg. 

o Sponsorformand: Søren Carlsen 

o FCN koordinator: Lisbeth Kristensen 

Varetager kontakten imellem LUI & FCN.  



 

Træner workshops, spillerarrangementer. 

o PR & marketing ansvarlig: Margit 

4) Nedsættelse af diverse udvalg.  

Sportsudvalg: Morten, Henrik, Michael, Kenneth, Steen – Sekretær: Mette S. 

o Turneringsansvarlig/Dommerpåsætter/fordeling af træningstider: Jønne 

o Kontakt til Hobbitten/SSP. 

Arrangementsudvalg: Nina, Lisbeth, Mette H., June. 

o Vildbjerg Cup ansvarlig: Brian 

Sponsorudvalg: Mette H., Søren, Lars – plus evt andre udenfor bestyrelsen. 

Sociale medier/hjemmeside: Nina, Anne (& Margit) 

Frivillig-udvalg:  Mette S., Lisbeth & Nina – plus evt andre udenfor bestyrelsen 

5) Diverse orienteringer. 

Henrik:  

- Har modtaget en mail fra en træner, som er ærgerlig over at hans hold ikke kan 

komme på græs endnu. Der efterlyses en plan B i de tilfælde, hvor man ikke kan 

komme på græs når indendørs sæsonen slutter, så der ikke er hold der kommer 

til at holde ufrivillig pause imens man venter på at kunne komme på græs. 

Opgaven ligger hos Sportsudvalget. 

- Der er kommet forslag fra en forældre fra Årgang 2008, som gerne vil stå for 

noget futsaltræning – evt udendørs.   

 Nina: 

- FCN kort: FCN udsteder ikke bare de kort – men kontrollerer om kortene bliver 

brugt. LUI’s brugsprocent er kun 3 %.  

Det er oplevet, at kontrolløren ved indgang ikke skanner kortet, når små børn 

kommer til kampe. 

Lars kontakter FCN for at få afklaret hvilken samarbejdsaftale vi aktuelt har 

med FCN. Nina & Lisbeth deltager i et evt møde i FCN. Efterfølgende vil 

kommunikationen komme til Lisbeth – jvf FCN koordinator. 



 

Anne: Orienterer om at Lars Kaas desværre har trukket sig som træner 

for senior kvinderne.  Steen Bjerg har trådt til og varetager træningen 

sammen med Rene Malm. Der er frafald blandt spillerne, og der har været aflyst flere 

træninger pga dårligt fremmøde. 

Nina: Kontingent udsendes snarest. Nina vil bede Rene/Steen om at melde tilbage om 

hvem der er stoppet. 

Anne: Vil gerne lave et pige/kvinde arrangement med Birgitte Nymand (personlig 

træner, coach & psykoterapeut) Umiddelbart kan det godt lade sig gøre. Anne vil 

undersøge prisen for arrangementet. Nina orienterer om, at såfremt der arrangeres 

noget tilsvarende på tværs af afdelingerne i kommunen vil kommunen afholde en del 

af udgiften ved arrangementet. Det ville evt være et arrangement for begge køn på 

tværs af afdelingerne i kommunen. 

Anne efterlyser klubbens holdning til, at lade ungdomsspillere træne & spille sammen 

med seniorer. Generelt er det ikke noget der tilrådes, men det kan tillades såfremt 

forældre tillader det og spilleren gerne vil. Alternativt kan der ikke altid tilbydes hold 

for de ældste ungdomsårgange i LUI.  

Forslag fra Lars:  

Årgang 2011 – Opstart snarest. Henrik er tovholder. 

Trænermøde – Lars foreslår et trænermøde for alle børne & ungdomstrænere – ultimo 

april/primo maj. Sportsudvalget indkalder snarest. 

Lyngedag – En dag hvor der er tæt besat af hjemmekampe; grill, tombola, marked mm. 

Arrangement udvalget tovholder. Nina undersøger med Jønne ift hjemmekampe. 

- EVT. 

Næste møde: Onsdag den 11. maj 2016 

Referent ved næste møde: Nina 



 

 

 

 

 

 

Lars Jonsson    Morten Røndum 

 

 

Henrik Thomsen    June Hummelshøj Bjerg 

 

 

Mette Høeberg Sørensen   Nina Plenge Jakobsen 

 

 

Søren Carlsen    Lisbeth Kristensen 

 

 

Michael Bergqvist    Anne Clough-Larsen 


