
 

 
 

Nyhedsbrev fra fodboldafdelingen 
Maj 2019 

 
Forårs turneringen er nu kommet godt i gang og hermed en opdatering fra fodboldafdelingen. 
  

Generalforsamling og bestyrelsen 
Vi takker for fremmødet og de gode input til årets general forsamling i februar. Kennet Glerup, 
Chau Ngu og Mogens Østergaard stoppede i bestyrelsen. Desuden blev Chau Ngu hædret med 
årets lederpris i Starup UIF for sit store arbejde med kasserer jobbet og igangsætning af nye 
aktiviteter som mini VM stævne og indsatsen for at skaffe nyt spillertøj i samarbejde med vores 
sponsorer. 
 
René Post, Palle Hansen og Michael Vesterholm blev valgt som nye medlemmer, og fodbold 
bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som følgende: 

Formand:   Ib Overgaard 
Næstformand:  Michael Vesterholm 
Kassere:   Palle Hansen 
Sekretær/sportschef:  Nicolai List 
Bestyrelsesmedlem:  René Post  

 

Ny sponsor aftale 
Vi har indgået en sponsor aftale med OK benzin, der giver tilskud hver gang der bliver tanket 
benzin med et OK kontokort eller via OK appen hvis den er tilknyttet Starup UIF fodbold. 
Se her hvordan du støtter klubben:  
https://www.ok.dk/privat/hjaelp/stoet-sporten/hvordan-stoetter-jeg-lokalsporten 
 

Ny hjemmeside 
Med en stor indsats fra Thomas Lauenborg har vi fået oprettet en ny hjemmeside for fodbold 
afdelingen www.fodbold.starup-uif.dk/ 
 
Her finder du blandt andet information om træningstider, kontakt information til træner og 
bestyrelsen, oversigt med ugens kampe. Desuden er der en oversigt med tiderne for 
bestyrelsesmøder hvis du har emner som du ønsker vi skal drøfte på vores møder. 
 
Husk desuden at følge klubben på Facebook – Starup UIF Fodbold.  
Giv os et like og bliv opdateret løbende med nyheder fra fodbold afdelingen. 
 
 

https://www.ok.dk/privat/hjaelp/stoet-sporten/hvordan-stoetter-jeg-lokalsporten
http://www.fodbold.starup-uif.dk/


 

 
 

 
Starup Kultur- og Idrætscenter 
Fase 0 med renoveringen af faciliteterne er godt undervejs og vi har taget de nyrenoverede 
omklædningsrum i brug og det nye boldrum for enden af hallen er også meget snart klar til brug. 
 
Derefter følger den store fase med at udvide hal faciliteterne. 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. 
 
Fodbold afdelingen stiller også med ambassadører for projekter og hjælper med indsamling og 
andre aktiviteter. Derfor er der ekstra brug for frivillige det kommende stykke tid til at afholde 
disse aktiviteter, og vi håber på stor opbakning fra medlemmerne til dette. 
 
 

Kommende aktiviteter 
Haderslev Cup i pinsen (fredag 7 juni til søndag 9 juni) 
Stort international stævne i Haderslev med 240 overnattende fodboldspiller indkvarteret på 
Starup skole, hvor Starup UIF fodbold sørger for bemanding til indkvartering under opholdet. 
 
Fodbold forårs afslutning (lørdag 15 juni) 
Sæt X i kalender til denne begivenhed hvor vi ønsker at gentage succesen fra sidste år med en 
fælles sæson afslutning for alle fodbold holdene i Starup UIF. Yderlig information følger. 
 
Foo Fighters koncert (tirsdag 25 juni) og Ed Sheeran koncert (lørdag 27 juli) 
Vi skal hjælpe med at bemande en burgerbar med 10 frivillige til Foo Fighters koncert 25 juni i 
Horsens og ligeledes 10 personer til Ed Sheeran koncert 27. juli i Odense.  
Kontakt Ib Overgaard (tlf 23731021) hvis du ønsker at hjælpe med til dette (minimum 18 år). 
 
Flag arrangement (august) 
Stort støtte arrangement til Starup Kultur og Idrætscenter, mulighed for store gevinster og rabat 

muligheder ved vores sponsorer. Glæd dig til dette arrangement. 

 
De bedste hilsener  
Fodboldbestyrelsen 
 
 
 
 
 


