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Januar 2019
Hermed en opdatering fra fodboldafdelingen om diverse aktiviteter.

Vintersæsonen
Selvom vintersæsonen normalt er den rolige tid for fodboldafdelingen, så har der været masser af
aktivitet i både Starup Hallen og Lethallen. Derudover har nogle hold trænet på Trekanten og et
enkelt hold i Fjelstrup Hallen.
Vi forventer, at græsbanerne åbner igen ca. 1. april. Dette afhænger af vejret de næste par
måneder, og endelig information vil komme senere. Indtil da er det ikke tilladt at træne på
græsbanerne ud over Trekanten.

Starup Kultur- og Idrætscenter
Projektet med at udvide faciliteterne omkring hallen er kommet godt i gang. De gamle
omklædningsrum er blevet renoveret, der er kommet nyt tag på hallen og der er ved at blive
opført et nyt depot rum for enden af hallen, hvor fodboldafdelingen fremover får boldrum.
Derefter følger det store projekt med at udvide hallen, som forventes startet ultimo 2019.
Fodboldafdelingen er en aktiv del af dette og glæder os til at projektet blandt andet hjælper med
at sikre bedre træningstider for indefodbold så holdene ikke behøver træne fredag aften, lørdag
eller endda i andre haller.
Alle afdelingerne i Starup UIF støtter op om dette og bidrager også økonomisk til projektet. Derfor
vil en del af kontingent og andre aktiviteter i fodboldafdelingen blive brugt til dette, blandt andet
forventes et stort flag-præmie arrangement gennemført. Mere information om dette senere.

Turneringshold i Starup UIF fodbold
Det er glædeligt, at to nye seniorhold er startet op i efteråret og at der bliver arbejdet på at starte
et dameseniorhold her til foråret. Derudover kører vores oldboys-og veteranhold fortsat videre.
Fra de yngste børnehold fra 4-5 år og op til ungdomsholdene U17 har vi hold i langt de fleste
årgange. Så der er rig mulighed for alle at spille fodbold i Starup UIF, se vores hjemmeside for
yderlig information.
Husk at følge klubben på Facebook – Starup UIF Fodbold. Giv os et like og bliv opdateret løbende.

Generalforsamling i Starup UIF: Tirsdag 26. februar 2019
Fodboldafdelingens årlige generalforsamling er tirsdag 26. februar. Der startes med et indlæg om
det nye Starup Kultur-og Idrætscenter efterfulgt af generalforsamlingen. Vi vil gerne opfordre alle
medlemmer til at møde op til dette og komme med input og ideer til, hvordan fodboldafdelingen
skal køre fremover.
Der skal vælges ny formand og ny kasserer, desuden vil vi gerne have en person mere med til at
påtage sig administrative opgaver, så som mødeindkaldelser, referater og andre ad hoc-opgaver.
Vi har ca. ti årlige møder i bestyrelsen og opgaverne bliver fordelt efter aftale internt i bestyrelsen.
Du er meget velkommen til at kontakte bestyrelsen (find vores kontaktdata på vores hjemmeside)
for at høre mere om dette og hvordan du kan være med til at hjælpe afdelingen, og dermed også
være med til at sikre, at vi også frem over har en fodboldafdeling i Starup UIF. Uden frivillige kan vi
ikke drive en fodboldafdeling i Starup UIF.
De bedste hilsener
Fodboldbestyrelsen

