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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 ved Lars Jonsson 

2016 syntes jeg har været et specielt år på mange måder. Vores Herre senior 1 og 2 rykkede desværre ned 

i henholdsvis serie 4 og 5, U16 drenge og piger kører lige rundt og U15 drenge lukkede før sommerferien i 

2016. Her kan man som formand og bestyrelse godt blive lidt bekymret og overveje at smide håndklædet i 

ringen og lade Allerød overtage det hele. 

 

Heldigvis er der rigtig mange ting, der lykkedes for os. Fra U14 og ned kører det rigtig fint, og der er mange 

spillere på de forskellige årgange samt der er pæn tilgang af nye spillere, når vi starter nye årgange op. Vi 

prøver også at få liv i vores U15 drenge igen med hjælp fra et par initiativrige forældre, og det ser ud til, vi 

kan starte et 8-mands hold op til foråret. 

 

Jeg må så sige, når vi kigger på vores seniorafdeling, at det måske er nødvendigt, at vi starter forfra en 

gang imellem! Det sammenhold og kammeratskab, der er i seniorafdelingen i dag samt aftaler med 

trænerne frem til udgangen af 2018 gør, at jeg ser lyst på fremtiden. 

Vores helt store udfordring er at fastholde ungdomsspillerne fra U15 og op efter. Dette er et stykke 

arbejde, vi også skal have fokus på fremover. 

 

Vores piger, som Anne fortæller om senere, kører rigtig fint og der bliver brugt mange kræfter på at 

fastholde og udbygge afdelingen. Det at vi i bestyrelsen har både en pige- og kvindeformand gør, at der 
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hele tiden er fokus på, at vi i LUI rigtig gerne vil fremme kvindefodbolden. Vi er også en af de første 

klubber på Sjælland, der har fået indrettet omklædningsrum kun til damer - noget vi skal være meget 

stolte af og det har givet genklang helt ind i kontorerne hos DBU. 

 

På sidste års generalforsamling fortalte jeg, at vi var udtaget til et projekt ”klubber der rykker” hos DBU, og 

der har vi været i gang med en proces med hjælp fra konsulent Birgitte Rejkjær Krustrup fra DBU. Vi har 

arbejdet både i bestyrelsen samt afholdt forskellige workshops, hvor spillere og forældre har haft 

mulighed for at deltage for at finde et værdigrundlag, der skal ligge til grund for klubben fremover. 

Vi er kommet frem til 5 værdiord, som skal kendetegne klubben og være vores fundament fremover. De 5 

værdiord er:  

 Sammenhold 

 Glæde 

 Respekt 

 Tryghed 

 Udvikling  

 

Vi har i bestyrelsen besluttet, at vi køber overtrækstrøjer til alle årgange med værdiordene trykt på, så de 

er synlige i dagligdagen. 

På værdi workshoppen i januar besluttede vi, at i 2017 skal vi arbejde med en LUI dag, hvor så mange hold 

som muligt spiller på hjemmebane samtidig. Endvidere skal vores trænere have et større fokus (ikke 

holdes i ørene!!) tilbydes kurser, netværk mm. Derudover skal vi prøve at lave en ungdomsbestyrelse med 

repræsentanter fra alle årgange (lidt lige som et elevråd), hvor vi af denne vej håber, at dialogen også kan 

være med til at fastholde spillerne og fremme frivilligheden. Det er vigtigt for klubben, at alle spillere mv. 

lærer hinanden bedre at kende på tværs af alle årgange.  Der er kommet mange gode forslag frem ved 

dette arbejde, og de er noteret ned, så vi tager dem frem efterhånden, som vi får ressourcer til at 

gennemføre dem. 
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PR. arbejdet i LUI fodbold v/ Margit kører rigtig godt. Vi er rigtig meget rundt på de sociale medier, og vi er 

gode til at få artikler i Allerød Nyt. Vores små konkurrencer på Facebook, hvor man kan tippe et resultat på 

en af vores kampe har givet rigtig stor deltagelse og mange likes. Det er også noget vores sponsorer ligger 

mærke til at de på denne måde, får nævnt deres navn. 

 

Sponsorarbejdet har vi i 2016 haft svært ved at finde kræfter til, og det kan også ses i vores regnskab, som 

viser et lille underskud. Heldigvis kan I også se, vi er gode til at skrue ned for blusset, når der ikke kommer 

de indtægter, vi havde håbet på. Mette fremlægger regnskabet senere.  

Dette betyder, at sponsorarbejdet i 2017 skal have større fokus, så vi kan øge indtægterne og derigennem 

udvikle klubben endnu mere. 

 

Et medlemskab i LUI fodbold er også et medlemskab af frivillighed. Klubben er bygget op på frivillighed og 

lever af frivillighed. Vores økonomi er afhængig af, at vi laver et stykke frivilligt arbejde for bl.a. at få 

tilskud hjem, tjene penge til holdkassen mv. Et stykke frivilligt arbejde giver Sammenhold mellem 

børn og voksne og på holdet, når opgaven er udført og pengene er på kontoen. Glæden kommer, når 

man er afsted på turen, man har sparet op til eller, hvad det ellers måtte være. Respekt for et stykke 

frivilligt arbejde er der altid. Det giver Tryghed at vide, når jeg laver et frivilligt stykke arbejde, er 

klubben der også i morgen og den kan Udvikles til glæde for os alle. Således er vores værdiord også en 

del af det at være frivillig i LUI. 

 

Engang imellem kunne jeg godt tænke mig, at man spurgte, hvad kan jeg gøre for min klub/mit hold i 

stedet for, hvad kan klubben/holdet gøre for mig. Det er vigtigt at huske på, når vi træffer beslutninger i 

bestyrelsen, hvad enten det er holdsammenlægninger, sponsorater eller andre ting der påvirker jeres hold 

samt spillere/forældre mv., at vi kigger på hele LUI Fodbold og ikke kun på den enkelte årgang. Vi hører af 

og til, hvorfor skal vi betale så meget for noget fodboldtøj når vi kan få det billigere andre steder osv. Vi 

må bare sige, når vi i bestyrelsen har truffet en beslutning om, at vi spiller i Hummel og det indkøbes i 
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Intersport i Allerød, er det fordi, det er det bedste tilbud, vi har fået, og vi har lavet en kontrakt med disse. 

Det giver nogle bonusser til klubben. 

 

Vi har også en beslutning om, at sponsorater deles op 70/30, så vi kan dække hele klubben ind og ikke kun 

sin egen årgang. Man tegner et sponsorat med LUI Fodbold - ikke kun et sponsorat med lille Peters hold. 

Det er denne måde, vi får ressourcer til klubben, så vi samtidig kan udvikle den. 

I sommeren 2016 valgte Allerød kommune at nedlægge Allerød Service, og det har medført en masse 

besparelser på vores anlæg. 

 

Vi har i vinterhalvåret selv måtte sætte bander op - et arbejde vi får penge for af kommunen denne vinter. 

Men fra næste vinter må vi selv klare denne opgave. I ydelseskataloget fra kommunen står der fremover, 

at når kommunen stiller et lokale til rådighed for foreningerne, består det af 4 vægge samt gulv og tag 

samt nogle materialer. Op- og nedtagning samt at holde orden, må klubberne selv sørge for. Jeg er rigtig 

spændt på, hvordan det kommer til at foregå på vores udendørsarealer, da vi endnu ikke har prøvet en 

sæson efter de nye besparelser. Dette er en udvikling, jeg er rigtig bekymret for fremadrettet. Jeg ved 

godt, vi skal have passet vores børn i vuggestue og børnehave, og de skal have en ordentlig skolegang, 

men at vi er kommet så langt ud i Allerød, at vi skal spare så massivt på idrætsområdet, har jeg stadig 

svært ved at forstå. Vi bruger i kommunen i dag ca. 1000 kr. pr. indbygger til kultur, mens vi bruger ca. 300 

kr. pr. indbygger på idrætsområdet. Dette kunne måske omfordeles lidt. 

 

Der er nogle sonderinger i gang i brugerbestyrelsen og hovedbestyrelsen om, vi skal lave Lynge 

Idrætsanlæg om til et selvstyrende anlæg, så vi får mere indflydelse på, hvordan det skal drives. 

 

Til sidst: Tak til alle trænere, holdledere og alle andre frivillige, der får tingene til at lykkes i LUI Fodbold. 

Tak til LUI’s venner for altid at støtte, når vi ansøger. 

 

Tak til bestyrelsen for det gode samarbejde. 
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Børneformand Henrik Thomsen 

I 2016 var der stor fokus på fastholdelse generelt. Hvordan kunne vi dæmme op for de udfordringer vi 

oplever med manglende tilgang og generel interesse for ”vores idræt”.  

Vi har fået assistance fra DBU og under dette forløb mente DBU at LUI skulle/burde indstilles til årets 

børneklub. Vi valgte at takke nej til en nominering da vi hellere ville implementere og så forhåbentlig 

fremstå endnu bedre året eller årene efter i en evt. nominering. 

2016 var også året hvor sammenlægninger i LUI børne og ungdomsfodbold blev en realitet. Med lidt start 

vanskeligheder, synes jeg vi er kommet rigtig godt fra land og har fået ”store træningsgrupper”. Både 

bestyrelsen og jeg ved alt ikke har eller er 100% gnidningsfrit og vi er altid åbne for forbedringsmuligheder 

til konceptet.  

Bestyrelsen er dog enig i, at vi bliver nødt til at tænke børn først hvis det absolut skal prioriteres, dog ved 

vi samtidig at det frivillige trænerarbejde er ligeså vigtigt så vi vil altid prøve at få enderne til at mødes. Det 

kan nok ikke altid lykkes 100% at tilfredsstille alle parter desværre. 

Vildbjerg 2016 var en succes for de hold der deltog. Vi kan altid forbedre resultaterne indtil vi vinder enten 

den ene eller anden række, men jeg synes, som deltager at det var en hyggelig og god turnering. Vi har 

efterfølgende diskuteret hvordan vi kan få flere hold med, for vi var ikke mange deltagere ift. tidligere år. 

Den sidste weekend af marts afholder vi en C-licens træner uddannelse indenfor vores egne vægge. Jeg vil 

gerne opfordre alle til at deltage hvis muligt. I september afholder vi igen en weekend med C-licens niveau 

men dog med nyt emne. 

Jeg synes stadig vi alle kan blive endnu bedre til at hjælpe og assistere hinanden på tværs, men det må vi 

arbejde på fremover til fordel for alle. 

Husk at bruge jeres holdkonti til arrangementer til holdet inkl. Træningsweekend og overnatning i LUI – 

det styrker sammenholdet. 

Slutteligt vil jeg gerne takke alle børnetrænerne for deres store engagement i træningen 
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Kvindeformand Anne Clough-Larsen 

Sikke et fantastisk år, vi har haft på pige/kvindesiden i LUI Fodbold!  

Vores interne samarbejde blandt pige/kvindetrænerne er blevet yderligere styrket, og vi har afholdt 

regelmæssige pige/kvindeudvalgsmøder med rigtig god sparring trænerne imellem trænerne. En stor tak 

til alle jer pige- og kvindetrænere i klubben. I er ufatteligt engagerede, og gør et kæmpe stykke arbejde 

med spillerne og forældrene. Jeg har virkelig nydt vores gode samarbejde. 

Vi har haft gang i mange tiltag i løbet af det sidste års tid: 

Omklædningsrum 

Vi fik bl.a. opfyldt vores store drøm om et pige-/kvindeomklædningsrum på ”fodboldgangen” ovenpå. En 

stor tak til Jønne for hans store indsats i den forbindelse. Jeg synes nærmest, at det mest fantastiske var 

selve processen, hvor både piger og kvinder var med til at beslutte, hvordan rummene skulle se ud. 

Heldigvis fik vi involveret dem i beslutningerne, for rummene kom til at se meget anderledes ud, end vi 

trænere havde forestillet os. Derudover er det værd at bemærke, at vi på et møde i efteråret med DBU 

kunne fortælle dem om vores fantastiske omklædningsrum, hvor de netop ville fortælle os, at de vil 

opfordre klubberne til at opdatere omklædningsrum. DBU ser det også som en af måderne at fastholde 

piger og kvinder i fodbolden. Så nu har DBU fået billeder af vores omklædningsrum samt en beretning fra 

Jønne og Anne om tilblivelsen, og det vil DBU fremadrettet bruge, når de drager rundt til klubberne. 

Sådan, Lynge! 

Fastholdelsesudvalg 

Vi fik også oprettet et fastholdelsesudvalg i pige/kvindeafdelingen. Som alle andre sportsklubber har vi 

store udfordringer mht. at fastholde ungdomsårgangene, og det har vi på pige/kvindesiden prøvet at få 

fokus på. Vi har fået gang i et udvalg hvor vi får super input fra pigerne og kvinderne mht. hvad der kan få 

dem til at fortsætte med at spille fodbold. 
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Det udvalg har bl.a. resulteret i, at vi i august 2016 afholdt et pige/kvindearrangement med deltagelse af 

alle fra de helt små piger til og med fodbold fitness kvinderne. Vi havde kost- og træningsekspert Birgitte 

Nymann til at holde et spændende foredrag, og vi trænede sammen og hyggespiste. Vi fortsætter snakken 

om, hvordan vi kan styrke pige/kvindeafdelingen, og vil lave lignende arrangementer hvert år. 

Vi har også fået input til, at kvinderne ønsker en seniorafslutning med herreholdene, således at vi kan få 

en større samhøringshedsfornemmelse i klubben på tværs af holdene. Det arbejder vi videre med i 2017.  

Pigerakketten 

Igen i 2016 afholdt vi også DBU´s Pigeraketten, og havde deltagelse af en masse glade piger. SFO og Klub 

Hobbitten er utroligt glade for dagen, og støtter stærkt op om arrangementet.  

Det har givet lidt nye piger til vores unge pigehold for 5-11 årige piger, men vi kunne stadig bruge flere 

piger på holdet. Vores unge pigehjælpetrænere Frederikke, Cecilie og Ida gør et fantastisk stykke arbejde 

med pigerne sammen med Mette. I det hele taget er især Frederikke og Cecilie utroligt engagerede i 

pige/kvindeafdelingen, og Frederikke fik derfor også fortjent den nystiftede Årets Ungdomspris i LUI 

Fodbold. 

Fra de små piger er der et godt spring op til vores ungdomsårgang, som omfatter Thomas’ U16, samt 

U14/15 pigerne der trænes af Sten og Christian, og så derfra op til Kvindesenior, der trænes af René. Jeg er 

så imponeret over at se, hvor meget I trænere gør for at møde pigerne der, hvor de er, og I arrangerer 

overnatning i hallen, udlands ture i det kommende forår samt fitness træning for at få pigerne til at 

fastholde interessen. Alle holdene opnåede også gode sportslige resultater i det forgangne år, stort 

tillykke med det. 

Det sidste hold vi har på pige/kvindesiden er Fodbold Fitness for kvinder, som June, Line og jeg træner. Det 

har varieret meget her i vinterperioden, hvor mange vi har til træning, men det har hjulpet lidt på det, at vi 

træner fitnessdelen indendørs i Det Blå Rum. Vi har fået sponsoreret vores eget spillertøj, så vi skal ikke 

længere låne herreseniors, og glæder os til at få gang i nogle stævner her i det kommende år. 
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 Afslutningsvis vil jeg 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 fremover. 

Jeg kommer desværre ikke selv til at være en del af selve bestyrelsen i den næste periode pga. mit nye job, 

men jeg glæder mig til fortsat at være en del af pige/kvindeafdelingen som kvindetræner. Så hvis der 

sidder nogen her, der kunne tænke sig at hjælpe June med at repræsentere pige/kvindeafdelingen i 

bestyrelsen, så skal I være hjerteligt velkomne til at melde jer. Det har i hvert fald været en fornøjelse for 

mig at være med. 

 

3. Gennemgang og godkendelse af regnskab 2016 

Mette Høeberg Sørensen gennemgik regnskabet for 2016. Mette tilføjede, at vi i 2016 ikke har fået de 

sponsorindtægter ind, som vi havde budgetteret med og OK-indtægt først er kommet i 2017. 

Fan-aktie fonden er blevet nedlagt! 

Regnskabet blev godkendt på generalforsamlingen. 

 

4. Gennemgang og godkendelse af budget 2017 

Mette Høeberg Sørensen gennemgik budget for 2017, som godkendes på generalforsamlingen.  

Budget for 2017 blev godkendt på generalforsamlingen. 

Bestyrelsen tilføjede, at der i 2017 vil blive lagt mange kræfter i sponsorarbejdet, så vi når vores budget for 

2017. 
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Der kom et forslag, at man f.eks. kunne tilbyde den enkelte sponsor en ”sponsorpakke” samt have 

”forkampe” inden seniorkampe og invitere sponsorer samtidig med. 

 

5. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslog, at vi fastholder samme kontingentsats – det blev vedtaget på generalforsamlingen. 

Bestyrelsen tilføjede, at der fremadrettet bliver sat en ekstra indsats på, at inddrive kontingentrestancer. 

Der blev talt om, at man kunne inddrage trænerne, så de kunne rykke for betalinger hos deres spillere. 

Bestyrelsen tager det med i sine drøftelser. 

 

6. Valg til bestyrelsen 

På valg er: 

Mette Høeberg Sørensen (kasserer) Ønsker genvalg 
Nina Plenge Jakobsen  Ønsker genvalg 
Christoffer Viktor Hansen  Ønsker genvalg 
Morten Røndum   Ønsker ikke genvalg 
Lisbeth Kristensen  Ønsker ikke genvalg 
Anne Clough-Larsen  Ønsker ikke genvalg 
Søren Carlsen   Ønsker ikke genvalg 
 

Christoffer, Mette og Nina blev alle genvalgt med klapsalver! 
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Mette Skovgaard og Brian Rømer ønskede at fortsætte som suppleanter – begge blev valgt med 

klapsalver! 

 

René Malm stillede op som suppleant til bestyrelsen – han blev valgt med klapsalver! 

 

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde. 

 

7. Indkomne forslag 

Ingen 

 

8. Eventuelt 

 LUIdag er planlagt til 10. juni 2017, hvor vi prøver på at få så mange hjemmekampe. Jønne sørger for 

dette for senior og ungdom. Nina kontakter DBU vedr. børnestævner 

 

 Michael Bergqvist gjorde opmærksom på, at vi afholder trænerkursus 25. og 26. marts 2017. Sidste 

frist 1. marts 2017. 

 

 Dommerpåsætter Jønne gjorde opmærksom på, at der er mange på dommere til ungdomskampe! Så 

alle er meget velkommen til at kontakte Jønne, hvis man ønsker at hjælpe. Det forudsætter ikke 

dommeruddannelse. Morten Røndum meldte sig på holdet af dommere! 

 

 Brian Rømer gjorde opmærksom på, at tilmelding til Vildbjerg er 1. maj 2017 – så kom endelig i gang 

med at samle hold. 

 

 2 friske seniorspillere som deltog i generalforsamlingen informerede om, at de og andre seniorspillere 

rigtig gerne vil komme ned og træne børne- og ungdomshold sammen med trænerne for at give lidt 
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inspiration og adspredelse. Alle trænere er velkommen til at kontakte seniortrænerne eller 

bestyrelsen, som vil koordinere det. 

 

 Margit spurgte ind til om der var sat penge af til en lille arrangement/reception, hvor overtrækstrøjer 

med de 5 værdiord blev præsenteret? Det blev straks vedtaget at bruge et mindre beløb på dette. 

 

 Christian Bøgelund fik ordet og takkede Anne mange gange på pige-/kvindeafdelingens vegne for 

hendes indsats som kvindeformand. Hun fik overrakt blomster og modtog klapsalver fra alle. 

 

 Lars takkede til sidst de bestyrelsesmedlemmer der stoppede: 

 Søren Carlsen 

 Anne Clough-Larsen 

 Lisbeth Kristensen 

 Morten Røndum 
 

Alle fik en kæmpe hånd for deres store indsats! 

 

Dirigent Søren takkede alle for god ro og orden! 

 

 

 

 


