
Beretning for Lundtofte Boldklub i forbindelse med generalforsamlingen 29.juni-2020. 

• Bestyrelsens sammensætning siden sidste generalforsamling. Vi mødes cirka 10 gange på et 

år, og alle deltager flittigt.  

• Fine sponsorater til seniorafdelingen/klubben. U19 fik nyt tøj takket være mange sponsorer. 

Boldsponsorat. Nye parasoller. Sommerfesten gav et stort sponsorat. Seniorafd er en stor 

afdeling med meget aktive trænere og 3 x 11-mandshold og 1 x 8-mands hold. 

Beachsoccerstævne. 

• Samarbejde med Lyngby Boldklub. Billetter, Topcenter, stævner og kurser og 

Superligabanko. 

• Sommerfest i klubben 2019 men ikke 2020 pga corona. En del sociale arrangementer med 

grillen tændt. Tak til forældreforeningen for deres fantastiske støtte til at drive cafeen, for 

torsdagsbanko, og den flotte donation igen og et godt samarbejde til gavn for 

ungdomsafdelingen i klubben. Tak til Jørgen Olsen, den nye formand John Voller, Finn og 

andre for mange timer bag disken i cafeen, og tak til Gitte og Peter for tirsdagsspisningen i 

2019 – en stor succes.  

• Fodboldskolen og mikrofodboldskolen med masser af glade børn takket være cheferne 

Anker og Holst Vester.  

• Coronaen ramte os og Copa Jordi turen til Barcelona måtte aflyses. 2007 til Øens Cup, 2006 

til landskamp i Parken og Nr Halne Cup. 

• Mange artikler i Det Grønne Område.  

• “De voksne mænd”og nu også “De evige talenter” og “Lundtofte Ladies”Fodboldfitness er 

oppe i tiden, og vi er foregangsklub. 

• Kig selv på vores hjemmeside. En meget levende side takket være mange bidrag. Det skal 

være fællesdelen udadtil selvom mange hold har egne facebooksider. Vi skal være synlige, 

og vi omtales positivt mange steder. Se også skærmen i Lundtoftehallen. 

• Udfordringer til fremtiden: Et fremtidsudvalg - præsenteres senere. 

• Kim Wassmann/John Voller modtager Frants Jensens mindepokal, Jesper Frost/Anders Bang 

2007 bliver årets ungdomstræner, Christian Rosenkrantz Theil 2009 årets ungdomsspiller. 

• De enkelte ungdomsårgange: Det går op og ned. Årets five-a-side afslutning med masser af 

spillere fra tidlig morgen til sen aften. Hyggeligt fastelavnsarrangement. Julearrangement!! 

Stort arbejde med at rekruttere/fastholde trænere/holdledere. Stor glæde af samarbejdet 

med Dansk Træner Formidling. JT gør det igen og starter en årgang 15. 

• Kunstgræsbanen. Renovering af Ny Bane. 

• U17 landsholdet trænede på vores baner. 

• Samarbejdet med LTK om baner og fysiske forhold, FIL møder. Lundtoftehallens lukning. P 

pladser. Spildevand i Hullet. 

• Oldboys og superveteran: De 2 hold kører stadigvæk derudaf. 

• 6-dags løbet aflyst, Musik i Lejet og SNIK ½ marathon aflyst. Indsamling til Kenya. 

• Corona  

• JCs død. 

På bestyrelsens vegne 

Claus Abildgaard 

Formand. 

 



 


