
 

 
 

 

Nyhedsbrev fra fodboldbestyrelsen 
Januar 2018 

 
 
Hermed en kort opdatering fra fodboldbestyrelsen om diverse aktiviteter.  
Selvom vintersæsonen normalt er den rolige tid for fodboldafdelingen, så har der været masser af 
aktivitet i både Staruphallen og Lethallen. Derudover har nogle hold trænet på Trekanten.  
 
Vi forventer, at græsbanerne åbner igen ca. 1. april. I vil få yderligere information, når vi får dette 
bekræftet. 
 
Som I ved lykkedes det inden jul at få nye bander til Staruphallen samtidig med, at gulvet blev 
renoveret. Vi besluttede i den forbindelse at indkøbe små bandemål, som kan bruges til at spille 
på tværs af hallen.  
 
Der er stadig lidt problemer med, at taget ikke er helt vandtæt, men der bliver arbejdet på dette. 
 

 
Generalforsamling 
Årets generalforsamling finder sted mandag 26. februar. Programmet er følgende: 
 
Kl. 18.30:  Information om nyt halprojekt, udeområderne samt visionen for Starup Idræts- og 

Kulturcenter.  
Kl. 19.30:  Generalforsamling for fodboldafdelingen.  
 
Vi vil gerne opfordre alle til at møde op, både for at høre om visionen for fremtidens 
idrætsfaciliteterne i Starup, men også for at deltage i generalforsamlingen. Det er vigtigt, at 
medlemmerne kommer med deres input og forslag til bestyrelsen i den forbindelse. 
 
Heidi og Pernille stiller ikke op til genvalg i bestyrelsen. 
Vi har allerede en ny person, som gerne stiller op, men vi har brug for yderligere 1-2 personer til 
bestyrelsesarbejdet. 
Der er ca. 10-12 møder om året.  Arbejdsopgaverne fordeler vi internt i bestyrelsen, så hvis I har 
lyst til at være med til at drive og udvikle afdelingen – eller kender nogle, der gør - så hører vi 
gerne fra Jer. 

 
 



 

 
 

 
Træner og holdleder møde d. 21. marts  

Vi arbejder stadig tæt sammen med DBU om et klubudviklingsforløb for at sikre bedre struktur og 
information i klubben.  
 
I denne forbindelse vil vi gerne invitere alle trænere og holdledere til et møde, hvor DBU-
konsulent Karina Kallehauge kommer og fortæller, hvad vi kan gøre som klub for at skabe bedre 
forhold og positive oplevelser for alle. 
 
I vil modtage invitation om dette senere, men sæt kryds i kalenderen allerede nu. 

 
Rådighedsbeløb 
Vi ved, at der er flere hold som har en holdkasse/cigarkasse. Klubben vil gerne administrere jeres 
holdkasse og beløbet vil blive indsat på jeres rådighedskonto. Det betyder så også, at klubben ikke 
længere stiller krav om, at det årlige rådighedsbeløb fra klubben på 2.000 kr. skal bruges inden 1. 
august. Hvis I ønsker at klubben skal administrere jeres holdkasse, skal I kontakte kassereren.  
 
 

Kommende begivenheder 
Vi vil også gerne gøre opmærksom på andre begivenheder i de kommende måneder: 
 

• Lørdag 10. marts er store oprydningsdag for alle afdelingerne i Starup UIF. 
Alle afdelinger skal stille med frivillige, der vil hjælpe med at rydde op i hallen, 
omklædningsrummene, boldrum og udeområder. 

• En anden stor begivenhed er det årlige fodboldstævne, Cafax Cup, der finder sted lørdag 
28. april i forbindelse med Starup festdage.  
Alle hold fra U5 til U12 er inviteret med til dette. I den forbindelse er der brug for 
dommere til fodboldstævnet. Vi forventer, at holdene der ikke deltager i stævnet vil hjælpe 
med dette. 

 
 

Facebook og sparring 
Husk at bruge Facebooksiden ”Starup UIF Trænerforum” til at dele viden, ideer og erfaring med 
hinanden. Vi håber, at den kan være med til at afklare spørgsmål samtidig med at man kan få gode 
råd fra de andre fra klubben.  
 

 
 
 



 

 
 

 
Husk vigtige datoer: 
 

26. februar:  Generalforsamling fodbold 
10. marts:  Store oprydningsdag Starup UIF 

 21. marts: Træner og holdleder møde 
 1. april:  Græsbanerne forventes at åbne. Yderligere information kommer 
 28. april:  Cafax Cup fodbold stævne Starup Festdage 
 
 
Mange hilsner fra  
 
Fodboldbestyrelsen  
Kennet, Ib, Chau, Heidi og Pernille 


