
 

Bestyrelsesmøde 30. maj 2018 

Referat af bestyrelsesmøde LUI Fodbold 
onsdag den 30. maj 2018 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Til stede: Lars, Nina, Carsten, Henrik, Christoffer, Margit, Anne, Mette S, Brian 
og Majken 

Fraværende: Mette H, June 

 

1. bemærkninger sidste referat 

Ingen.  

 

2. Aktuelle sager/skrivelser samt orientering fra formand 

Lars har deltaget i Fremtidens Allerød. Det nye byråd vil lave 10 års version. 
Snak om bemandingen i hallen. 
Arbejdet fortsætter i forhold til Hovedbestyrelsen. 
 
3. Orientering økonomi 

Mette ikke til stede. Ingen bemærkninger. 

 

4. Orientering formænd + punkt  

Børne- og ungdomsformand 

Dette punkt blev slået sammen med Sportsudvalget.  

Trænermøde: 
Der blev afholdt trænermøde den 29/5, hvor der var et pænt fremmøde – ca. 
15. Man drøftede agendaen for Vildbjergcup, målmandstræning, DGI, 
godnatsport, fodboldpas, status fra alle hold.  
 
De enkelte holds spillertøjsudfordringer blev løst under mødet.’ Fin stemning 
blandt trænerne. 
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Trænermøde om trænerkursus. Stor interesse. De undersøger, om 
vi kan holde det her med DBU. 
 
2013-årgang: 
De er startet op. De fleste gange har der været 11-12 spillere. Der er 
forældremøde mandag den 4. juni 2018. Peter Skovgaard hjælper og bliver 
hjælpetræner. 
 
 
Målmandstræning.  
Der mangler deciderede målmænd på mange hold. Ingen har løsning på det.  
 
Henrik har haft kontakt til FCN. De vil nok/måske se på det. Men intet konkret 
nyt. 
 
Boldrummet 
Der er meget rod nede i boldrummet. Vi taler om, at nogle stykker vil møde op 
og rydde op i det. 
 
DGI:  
Henrik og Carsten har møde 6 eller 16/6 i forhold til krible krablebold med 
DGI-konsulent.  
 
Forældrehenvendelser: 
Der har været en forældrehenvendelse fra 2008-årgangen i forhold til trænere. 
Henrik tager en snak med Søren og Jørgen om det. 
 
I forhold til 2010/2011 taler vi om, at en af vores værdier er, at børnene spiller 
i den årgang, de skal spille. Der må ikke ske niveauinddeling så tidligt. 
Det er vigtigt, at forældrene ved, hvornår de må skifte årgang. 
Henrik og Carsten tager en snak med Christian om stævner, inddeling mv. 
 
Trænere: 
Under mødet drøftes muligheden for, at andre end forældre bliver trænere. Det 
gælder om at “fodre” seniorerne og se, om vi kan få nogle af dem til at blive 
trænere. 
 
Samtræning: 
Det er vigtigt, at de forskellige årgange spiller sammen, som besluttet. 
 
Vildbjerg Cup 
Der er tilmeldt 9 hold til Vildbjerg.  
Der er ingen 11-mandshold med. Pigeholdet er delt i to 8-mandshold. 
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Henrik vil holde en fest for alle spillerne for sammenholdets skyld. 
Der vil være spil mv. Det er vigtigt, at alle børn deltager, så 
børnene får fornemmelsen af klubsammenhold. 
 
Det forventes, at alle trænere hjælper med til festen. 
 

Pige-/kvindeformand 

Pt. Er Lars Jeppesen træner for 2006-2008-pigerne. Majken har haft kontakt til 
ham for at høre, om han evt. vil forsætte træningen efter sommerferien. Det 
skal dog afklares, om Helle ønsker at være træner efter ferien. Majken får 
afklaret dette.  
 
I forhold til 2006-2008-pigerne er der lidt udfordringer med at få dem til at 
træne. Der er nogle meget ambitiøse piger på holdet. Vi drøfter muligheden 
for, at de kan træne med de respektive drenge-årgange.  
 
Det bliver foreslået, at pigerne opfordres til at komme i Ungdomsbestyrelsen. 
 
Vi skal have afklaret, om der skal være Pigeraketten eller et alternativ.  
 
Kvindesenior: der har desværre ikke været så stor interesse for at træne med 
pigerne.  
 
2010/2011-pigerne. Der har desværre været en tilbagegang i antallet af piger, 
der træner med.  
 
Seniorformand 

De har fået tilgang af nogle U17-spillere. De gør det godt. 
Christoffer har fået job i Skive. Han kommer kun til at være i Lynge i 
weekenderne og kan derfor ikke være så meget i bestyrelsen.  
Christoffer taler med Mathias i forhold til bestyrelsesmøder.  
Herresenior har fået træningstøj, og de er glade for det.  
 
Sponsorformand 
Intet nyt. 
Der er ikke så mange, der har meldt sig til sponsorfesten. 
Nina sender reminder ud med deadline senest mandag. 
 
 
5. Orientering Udvalg 

Sportsudvalg 

Fremgår under Børne-ungdomsformands beretning. 
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PR- og Socialemedier-udvalg 

Der er rundet 500 følgere på Facebook 
 
Fest den 9. juni 2018: 
Ca. 50 har indtil nu tilkendegivet at være interesseret i at deltage i spisning. 
 
Vi drøfter bemandingen til festen (hele dagen) i forhold til tombola mv. Margit 
laver en bemandingsplan og sender rundt. 
June spørger Jesper Barfod i f.t. Øffe. 
Vi skal opfordre folk til at deltage. 
Folk skal have købt billet inden lørdag. Grisen slagtes mandag. 
2004-årgangen skal være bolddrenge. 
Lars vil sponsorer grise til spisning. 
Betaling via mobilepay. 
 

Fest- og arrangementudvalg 

Der er pt. fokus på den 9/6. 
 
Godnatsport er overladt til sportsudvalget. Henrik og Carsten står for det. 
Beachbanerne er klar. Jønne er tovholder på den. 
 

Frivillighedsudvalg 

Intet nyt. 

 

Ungdomsbestyrelse 

Intet nyt.  
 
 
6. Orientering kurser og uddannelse: 
Intet nyt. 
 
 
7. Orientering hovedbestyrelsen 
Intet nyt. 
 
8. Orientering disciplinærudvalg: 
Intet nyt 
 
9. Indkomne forslag: 
 
Ingen.  
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10.Evt.  
 
Lars tog ordet og udtrykte tilfredshed med, at der er styr på GDPR og 
fodboldpas. 
 
Der har været en enkelt henvendelse vedrørende samtykke, oplysninger mv. 
Det er dog blevet besvaret. Vi har tidligere opfordret til, at 
trænerne/holdlederne til at bruge kampklar.dk Vi vil gerne have alle til at 
bruge kampklar. Det vedtages, at vi går videre med kampklar. 
 

Anne: 
Festudvalget i gang med at planlægge seniorafslutning.  
De vil høre, om det kunne være den 22. juni.  
Det vil være samme koncept som sidste år. Niels vil skrive ud til de respektive 
hold. Spisning og diskotek. 
Det godkendes. 
 
Vildbjerg: 
86 tilmeldte - 9 hold 
Brian laver kalender som sidst. 
Mette assisterer med facebookopslag. 
Dispensation til holdbillede og af vores egne børn. 
 
Lynge bynavneskilte. Forslag om LUI-skjolde. Det kommer til at koste lidt. 
Mette undersøger, hvad det koster. Hvis rimeligt, køber Mette/Nina. 
 
 
Næste møde: 
 
Onsdag 22/8 kl. 1900. 
 
 

Lars Jonsson    Carsten F. Jensen 
  
 
 
Henrik Thomsen    Majken Maegaard Albrechtsen 
 
 
 
Mette Høeberg Sørensen   Nina Plenge Jakobsen 
 
 
 
Christoffer Viktor Hansen    


