
Beretning for Lundtofte Boldklub i forbindelse med generalforsamlingen 6.maj-2021. 

• Endnu et år præget af corona og især en lang vinter nedlukning og besværlige regler. 

Heldigvis har det ikke betydet noget for antallet af medlemmer. Bestyrelsen kvitterede med 

at købe nye træningstrøjer til alle. 

• Vi har stadigvæk gode sponsorer, som hjælper os år efter år både med generelle sponsorater 

og med indkøb af bolde, kamptøj med mere. 

• Bestyrelsens består af 9 mænd. Vi mødes cirka 10 gange på et år, og alle deltager flittigt. De 

sidste 4 møder online pga Covid. En særlig velkomst til KK, som knokler med seniorafd og en 

tak til Morten Holst som puster lidt ud som suppleant, men hjælper med mange ting. 

• Indvielsen af kunstgræsanlægget 23.oktober med borgmester Sofia Osmani. Supergode 

forhold for os alle. Ny Bane er under renovering. Forholdet til vores naboer er vigtigt. 

• Samarbejde med Lyngby Boldklub. Vi har hjulpet som stadionguider til de få kampe med 

tilskuere. Det er ikke alt, som vi er enige med Lyngby om, men vi er stadigvæk 

samarbejdsklub. 

• Trods corona lykkedes det at holde enkelte sociale arrangementer. Tak til 

forældreforeningen for deres støtte til at drive cafeen og endnu en flot donation og et godt 

samarbejde til gavn for ungdomsafdelingen i klubben. Tak til Jørgen Olsen, formand John 

Voller, Finn og mange andre for mange timer bag disken i cafeen, og tak til Gitte, Torben, 

Lisbeth og Peter for tirsdagsspisningen i 2020 som heldigvis blev gennemført august og 

september.  

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

Anker og Holst Vester.  

• Mange artikler i Det Grønne Område. De kigger regelmæssigt på vores hjemmeside. 

• “De voksne mænd”, “De evige talenter” og “Lundtofte Ladies”. Fodboldfitness er oppe i 

tiden, og vi er foregangsklub. Stadigt voksende – nu også med Emils drenge og et nyt hold 

fra Haldor Topsøe. Seniorafdelingen har stadig 3 hold og fint fremmøde til træning. 

• 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 - den har vi helt for 

os selv. 

• Frants Jensens mindepokal mangler at blive uddelt for 2020, Søren Rinnov 2012 bliver årets 

ungdomstræner, Tobias Nielsen 2006 årets ungdomsspiller. 

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

masser af spillere fra tidlig morgen til sen aften. Stort arbejde med at rekruttere/fastholde 

trænere/holdledere. U 19 holdet supertræning med Kim Aabech som gæstetræner. U13 

spiller i Liga 2 og har specifik træning hver fredag. 2007 holdet måtte lukke ned. Pigefodbold 

igen. JT gør det igen og starter en årgang 16/17. 

• Samarbejdet med LTK om baner og fysiske forhold og især coronaregler, FIL møder, DBU 

onlinemøder. 

På bestyrelsens vegne 

Claus Abildgaard 

Formand. 

 

 


