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Referat af Generalforsamling 2. marts 2016 

 

1. Valg af dirigent 
Søren Carlsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt på generalforsamlingen. Søren konstaterer, at 

generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 

 

 

2. Beretninger fra formænd  
 

Formand/seniorformand ved Lars Jonsson 

2015 har været et år med mange spændende oplevelser både på og uden for banen. 

DBU skulle finde ud af hvad de ville med hensyn til afvikling af turneringer, om vi skal følge kalender- 

året eller det skal være sommerturneringer.  

Vores senior 1 måtte ud i en skæbne kamp i efteråret for at undgå nedrykning, men det lykkedes 

heldigvis at blive i serie 3. Vores senior 2 ligger stabilt i serie 4. 

Der er rigtig mange af vores seniorer, der har valgt at stoppe pga. børn, studier og meget andet. Det 

gør, at vi nu har en meget ung senior trup, men som på den anden side, kan holde i mange år.  

Vi har for første gang i mange år, haft et dame senior hold og vi er super glade for, at det endelig 

lykkedes, for der har været taget tilløb til det i en længere periode.  

En stor tak til Lars og Rene for det store arbejde. Jeg syntes det går rigtig godt med pige/dame fodbold i 

Lynge, men det hører I mere om, under beretningen fra dame-formanden. 

Vores fodbold-fitness for damer kører også i bedste velgående og en stor tak til June og Anne for at 

starte dette op. Vi vil også gerne starte fodbold-fitness op for mænd, men mangler en træner, der kan 

køre dette. 

Vores helt store udfordring er fastholdelse af spillere specielt i de ældste ungdomsårgange og det er et 

område vi skal sætte endnu mere fokus på i 2016, for vi skal have knækket den kurve og det kræver at 

alle både bestyrelse, trænere og forældre arbejder sammen om dette projekt. Derfor foreslår vi en 

ændring af kontingent strukturen så vi tilgodeser unge mellem 18 og 25 år mere om det i budgettet. 

Endvidere har vi i bestyrelsen besluttet, at få hjælp til dette fra DBU, hvor vi i første omgang deltog i en 

konkurrence, i noget der hedder ”klubber der rykker”.  
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Vi blev udtaget som en af 12 klubber, hvor 21 havde ansøgt. Der medfølger et beløb på 10.000 kr. hvor 

nogle af pengene er øremærket fra DBU’s side. Henrik har mere om dette senere. 

Jeg fryder mig hver gang jeg kommer i hallen og på stadion over den glæde og entusiasme der er blandt 

børn, trænere med flere. Dejligt at se alle hygger sig, og en stor tak til alle trænere, holdledere m.fl. for, 

at det kan lade sig gøre. 

Hovedbestyrelsen har lavet en ny hjemme side og vi er også koblet på. Der arbejdes på at få den til at 

kommunikere sammen med DBU’s systemer - et kæmpe arbejde som Nina er tovholder på.  

Samarbejdet med Allerød kommune har kørt fint, men nu hvor der skal spares igen og Allerød service 

nedlægges kan vi forvente, at der bliver flere og flere opgaver vi skal løse selv. Det kan f.eks. være op 

og nedtagning af bander, flytte fodboldmål, så der kan slås græs og måske skal vi selv til at kridte 

banerne op en dag. Det er noget vi hele tiden er i dialog med kommunen om. Vi gør opmærksom på, at 

vi er frivillige og derfor forventer et minimum af service.  

Der er banen i hvert fald kridtet op! 

Det lykkedes i år at få afholdt den fælles børne- og ungdomsafslutning. En stor succes, hvor rigtig 

mange deltog og stort tillykke til alle prismodtagerne. Dette prioriterer vi meget højt, så dette kan blive 

en god tradition fremover. 

Vi deltog selvfølgelig også i Vildbjerg CUP igen i 2015. En rigtig god tradition, hvor klubben bliver rystet 

godt sammen på tværs af alle årgange. En stor tak til Kristina og Thor Hilton for planlægning af denne 

tur gennem mange år. De har nu valgt at give stafetten videre til Brian Rømer, som heldigvis har sagt ja 

til, at føre traditionen videre. 

Vores fodboldskole i sommerferien blev afviklet med Alexander Hilton som skoleleder og vi har afholdt 

pigeraketten samt fodboldskole for de yngste årgange. 

Alt sammen noget vi gør for, at prøve at få gjort opmærksom på, hvor fedt det er, at spille fodbold - 

specielt i Lynge.  

Vores PR-plan som Margit har stået for har gjort, at vi har været i Allerød Nyt næsten en gang om 

måneden gennem hele året og jeg ved det er noget vores sponsorer sætter stor pris på, at de kan få lidt 

reklame denne vej også. 
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Sponsorarbejdet har vi hele tiden fokus på, men pengene hænger ikke lige så løst, som for 5-6 år siden. 

Jeg synes dog at vi møder en forståelse og opbakning i lokalområdet, så vi er optimister. En rigtig stor 

tak til alle vores sponsorer. 

LUI’s venner har også i år bidraget med et meget pænt bidrag til vores ungdomsårgange og det er vi 

meget taknemmelige for.  Jeg kan kun opfordre til, at man bliver medlem af LUI’s venner. Det kommer 

mange fold igen.  

I det kommende år skal vi arbejde med fastholdelse af spillere, en strategi for bestyrelsesarbejdet samt 

en måde, at få aktiveret en masse frivillige på, så vi hele tiden har et netværk at trække på. 

Tak til trænere, holdledere og alle der bidrager med, at få tingene til at lykkes i LUI fodbold. En rigtig 

stor tak til vores materialemand Jens, for det kæmpe arbejde du laver. Tak til bestyrelsen for det gode 

samarbejde. Tak for ordet. 

 

Børne- og ungdomsformand Henrik Thomsen 

Beretningen fra Børne- og ungdomsformand Henrik Thomsen var især fokuseret på bestyrelsens 

beslutning om sammenlægningen af årgangene. 

En sammenlægning er altid kontroversiel og skaber ofte bekymring og for nogen en frustration. 

Bestyrelsen erkender, at måden udmeldingen kom på kunne have været håndteret bedre og den kritik er 

taget til efterretning. 

Det der er vigtigt er, at bestyrelsen om ikke kun, så primært har fokuseret på fastholdelse af vores 

ungdoms og børnespillere. Det må være børnene der kommer i første række. 

Der er konkret årgange der trues af lukning og har svært ved at stille hold. 2003 "findes" ikke mere og 

2005 skulle lukkes pga. for få interesserede til træning. 

 

Vi ønsker, at skabe et træningsmiljø hvor det både er lærerigt og sjovt at komme til træning. Det er 

træningen der får folk til at spille fodbold med kampen i weekenden, som prikken over i´et. 

Bestyrelsen er opmærksom på, at hvis der er ting der ikke kører godt fx. til sommer, så må vi justere. Vi er 

dog ret sikker på, at langt de fleste børn og trænere vil blive glade for løsningen fremover.  

Det gør nemlig også trænerne mindre sårbare ved træningsfravær, ferier, sygdom etc. og dermed 

skal trænerne ikke rende rundt med dårlig samvittighed ved et afbud - det sker jo alligevel for alle. 
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Trænerne følger naturligvis stadig egne børn og forbliver ikke i rækkerne med mindre det er et specifikt 

ønske fra en træner.  

Uanset om man deler op til træningen fx. efter fælles opvarmning, så giver det et liv på banen alle synes 

om. Samtidig kan man udvikle nogle spillere bedre fx. ved at "tage dem op" til den ældre årgang en gang 

om ugen til træning, men han spiller stadig for eget hold. 

 

Det er vigtigt at alle kommer med konstruktive input så vi kan sikre vores spillere fremover. Der er stor 

udfordring med at holde antallet vedlige. Statistikken siger, at hvis man har 22-24 spillere i dag på årgang 

2007 (eller måske 2006) så er der ikke sandsynligt, man kan stille til et 11-mands hold når dette skal ske 

om få år (skal vel bruge ca. 14-15 mand) - samtidig er det ikke kun "de mindre gode spillere" der stopper, 

men også de rigtig gode. 

 

Bestyrelsen og klubben må aldrig blive så arrogante at vi ikke kan tage imod hjælp udefra. 

Derfor er et andet positivt indspil, at LUI har ansøgt om at komme med i et DBU program der hedder 

"KLUBBER DER RYKKER" og LUI er 1 af 12 klubber der er udvalgt. 

Konkret betyder dette, at vi modtager en DBU konsulent der skal hjælpe os fra nu til januar 2017, med 

fastholdelse og relevante aktiviteter der kan gøre os til en klub der rykker for børn og unge. 

Der følger også 10.000 DKK med der er øremærket til uddannelse og lign. Dette tiltag forventer 

bestyrelsen sig meget af og der vil komme yderligere info når vi kommer i gang her i april. 

 

Slutteligt vil jeg bare takke for alle trænernes indsats og jeg tager det faktisk positivt at trænerne har en 

holdning til træningen og børnene. Det viser mig, at vi jo reelt alle vil det samme - nemlig 

udvikle klubben, vores by og hele atmosfæren omkring det vi brænder for.  

Lad os fortsætte dialogen fremadrettet og kom frem med synspunkter uanset om de er kontroversielle. 

Selvom vi ikke kan løse alt for alle, så er dialogen ekstrem vigtig. 

 

Pige-/dameformand Anne Clough-Larsen 

Der har længe været et godt samarbejde og en god dialog blandt pige/kvindetrænerne i Lynge, hvor man 

indbyrdes har sparret meget med hinanden. Og i løbet af det sidste år har vi fået sat yderligere fokus på 

pige/kvindesiden i LUI Fodbold. Først med to kvindetrænere i bestyrelsen, således at vi har et direkte link 

til bestyrelsen, og dernæst med oprettelsen af posten som pige/kvindeformand. Jeg vil godt rette en stor 

tak til bestyrelsen, og i særdeleshed til Lars Jonsson for at vise, at LUI Fodbold prioriterer 

pige/kvindefodbold og for at vise, at vi også ønsker at styrke det yderligere. 
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Vi har gang i mange tiltag i den forbindelse. Et praktisk eksempel er, at vi nu er ved at få opfyldt vores 

store ønske om et pige/kvindeomklædningsrum på ”fodboldgangen” ovenpå. Jønne er i gang med at få 

materialer hertil, og så går vi i gang med arbejdet. 

I 2015 fik vi også et Kvindeseniorhold i klubben for første gang i noget tid. Lars Kaas og Rene har i den 

forbindelse gjort et fantastisk stykke arbejde. I er lykkedes med at få integreret de helt unge spillere med 

de lidt ældre spillere og få skabt et fint sammenhold. Derudover har I også skabt gode resultater, og sidste 

sæson spillede I i kvindeserie 2. Lige nu er der pga. langtidsskader og frafald til fx Blovstrød udfordringer 

mht. at stille 11 mands hold i foråret. Vi har et møde med truppen på mandag, hvor vi får udredet tingene. 

Så har vi pigerne i årgangene lige derunder, nemlig U15/U14/U13. Christian, Steen og Thomas – I træner 

de unge piger, og gør det virkelig godt. Holdene har alle fine resultater, og I har nogle rigtigt talentfulde 

piger iblandt. For øjeblikket har U14 Sigrid til træning under DBU´s projekt Høje Målmænd, hvor en gruppe 

piger skiftes til at træne målmandstræning med DBU i pigernes klubber. Lynge stadion får besøg af dem 

fredag den 18. marts, hvor U21 landstræneren kommer og træner Sigrid og de øvrige piger i gruppen. Vi 

har behov for målmandstræning i LUI Fodbold, og her er en gylden mulighed for andre trænere at komme 

og iagttage målmandstræning på et højt niveau. Derudover har Mathilde og Audrey været til DBU 

Talenttræning og har klaret sig rigtigt fint der. Det har dog desværre medført, at Audrey har valgt at skifte 

klub for at kunne træne flere gange om ugen.  

Disse årgange er en svær aldersgruppe mht. fastholdelse, og heldigvis har I tre trænere et fantastisk blik 

for, hvordan vi kan fastholde pigerne i fodbolden. I gør rigtigt meget for at møde pigerne der, hvor de er, 

med eksempelvis overnatning i hallen og i sommerhus osv. 

Vi har også oprettet to helt nye hold i 2015. Vi afholdt DBU´s Pigeraketten i juni 2015, hvilket var en 

kæmpe succes med 85 deltagende piger. Vi havde et godt samarbejde med SFO og Klubben, og alle 

pige/kvindetrænere var involveret i afholdelsen samt mange af de unge pigehjælpetrænere. Derefter 

oprettede vi det nye pigehold for 5-11 årige piger. Vi træner på tværs af flere årgange, som man i øvrigt 

også gør i AFK. Vi fik desværre ikke alle 85 piger fra Pigeraketten med over på holdet, men har omkring 13 

piger til træning. De er til gengæld meget entusiastiske. Vi har ikke kunne finde en forældertræner endnu, 

men er så heldige, at vi har fået tre eminente trænerassistenter Frederikke, Ida og Cecilie til at stå for 

træningen, og så med en forælder på sidelinjen som voksenansvarlig. I tre gør det utroligt godt, og jeg er 

virkelig stolt af måden, I håndterer det på. Vi sætter ind på at få flere piger på holdet, og afholder 

Pigeraketten igen i år (torsdag den 21. april), prøver at lave ”tag en veninde med til træning”, osv. 
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Det andet hold, vi oprettede i 2015, var Fodbold Fitness for kvinder, som June og jeg startede i april 2015. 

Vi har haft et tæt samarbejde med DBU, som har udviklet konceptet, og så har vi fået god støtte fra 

bestyrelsen i LUI Fodbold. Konceptet bygger på styrketræning/fitness først, så tekniske fodboldøvelser og 

til sidst kamp. I foråret/sommer havde vi omkring 20 kvinder til træning, og har deltaget i Fodbold Fitness 

stævner rundt omkring i Nordsjælland. Vi har fået lov til at låne seniorafdelingens kamptøj, det sætter vi 

stor pris på. Her i vinterperioden er antallet af deltagere faldet drastisk pga. kulden og mørket, men nu er 

det forår, og June og jeg ser fremad og er klar til at give den en skalle og deltage i stævner. 

Afslutningsvis vil jeg sige, at vi pige/kvindetrænere mødes jævnligt til god debat og sparring. En stor tak til 

jer: I er engagerede trænere, og jeg sætter stor pris på vores rigtigt gode samarbejde. Det håber jeg, vi kan 

fortsætte i 2016. 

 

3. Gennemgang og godkendelse af regnskab 2015 
 

Michael Colstrup gennemgik regnskabet for 2015, som godkendes af Generalforsamlingen. Se vedlagte 

bilag. 

 

4. Gennemgang og godkendelse af budget 2016 
 

Michael Colstrup gennemgik budget for 2016, som godkendes af Generalforsamlingen. Se vedlagte bilag. 

 

Der blev tilføjet, at der er brug for ”hænder” vedr. sponsorer!  
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a) Fastsættelse af kontingent 

 

Bestyrelsen har foreslået en ændring i kontingentstrukturen 

 

0-17 år: 700,00 kr. 

18-25 år: 750,00 kr.  

26-32 år: 950,00 

33-64 år: 675,00 kr. 

65- : 375,00 kr. 

Fodboldfitness: 200,00 kr. 

passive medlemmer: 100,00 kr. 

 

Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

 

 

 

5. Valg til bestyrelsen 
 

Følgende er på valg i bestyrelsen: 

a) Valg af formand eller kasserer hhv. ulige/lige år 

På valg er: 

Formand Lars Jonsson – (modtager genvalg) 

Lars valgt for en 2-årig periode 

Kasserer Lotte Radekop ønskede at fratræde posten. Mette Høeberg Sørensen stiller op 

Mette valgt for en 1-årig periode 
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b.  Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 

På valg er: 

Henrik Thomsen (modtager genvalg) 

Henrik blev genvalgt 

 

Michael Bergqvist stillede op til bestyrelsen og blev valgt ind! 

 

 

Derudover stiller Mette Skovgaard og Brian Rømer sig til rådighed, som bestyrelsessuppleanter – de blev 

valgt med klapsalver. 

 

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde. 

 

6. Indkomne forslag 
 

Ingen 

 

 

7. Eventuelt 
 

 Der blev spurgt ind til flygtninge i Lynge – hvilke tiltag der sker! Hovedbestyrelsen er i gang med at 

finde ud af hvor og hvordan, vi kan hjælpe. Der kom et forslag ind om støvlebank. 

 

 Der blev ytret ønske om flg. Fremadrettet: 

- Oversigt over arrangementer 

- Oversigt over bestyrelsens arbejde – heriblandt udvalg 

- Flere trænermøder 
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 Bestyrelsen tog den dårlige kommunikation til sig i forbindelse med sammenlægninger og beklager 

den måde det skete – det vil blive rettet op fremadrettet 

 

 Opfordring til at blive medlem af LUI’s Venner – de støtter LUI Fodbold rigtig meget. 

 

 Opfordring til at bruge holdkonti til spillerne 

 

 Formand rettede en stor TAK til Michael Colstrup for hans store arbejde som ”vagthund” – hans 

fortjeneste, at klubben har en god økonomi 

 

 Formanden rettede en stor TAK til Lotte Radekop for hendes arbejde som kasserer i LUI Fodbold 

 

 Formanden rettede en stor til alle i bestyrelsen for deres store arbejde 

 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden! 

 

 

 


