
 

 

Referat fra Bestyrelsesmøde d. 15. januar 2018 

Deltagere: Sismo, Esben, Paaske, Jacob T., Mikkel, Jan, Kenneth og Charlotte 
Afbud: 

Dagsorden 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde/opfølgning på opgaver 

2. Meddelelser fra formand + Meddelelser fra øvrige: 

a. Sismo: 

Jan: 

Charlotte: 

Esben: 

Kenneth: 

Mikkel: 

Paaske: 

Jacob T.: 

3. Opfølgning på ekstraordinær generalforsamling 

Indkald til generalforsamling primo februar mhp at få besat kasserer-posten. Hvilke poster 

mangler? Husk; opslag på hjemmeside og facebook  

4. Hal 1 tidsplan, herunder nye træningstider efter jul 

Holder tidsplanen vedr. Hal 1? Hvornår kan nye tider meldes ud? 

5. Økonomi, herunder regnskab  

6. Holdkonto 

 Skal regler gælde/introduceres efter jul? 

7. Tøj til den nye sæson - træner + holdleder 

Hættetrøjer/vareprøver til alle? Er tøjet udleveret? 

8. U12 pigernes sponsor 

Vareprøver/træningsdragter - tøjet er prøvet - er det bestilt? Foto til LyngeTand + Ulstrup? 

9. SportDirect pr. 31/12-17. 

Ny aftale indgået - mere herom? 



 

 

 

10. Kontingentopkrævninger (februar 2018 - mail sendes ud i januar?) 

11. Hvervekampagne forår 2018 

12. Eventuelt 

13. Næste møde + næste generalforsamling 

Referat: 

Ad. 1) Godkendelse af referat 

Intet at bemærke 

 

Ad. 2) Meddelelser fra formand + øvrige 

Sismo orienterede kort om afholdt møde vedr. Hal 1 (gulv, streger mv.). Enighed om, at stregerne ikke 

stemmer overens med det aftalte. Hal 1 er meldt klar til d. 22. januar 2018 (uge 4) - dog vil der nok stadig 

være lidt arbejde hist og pist. Sismo indkalder til/afholder møde med trænerne torsdag d. 18. januar 2018 

mhp ibrugtagning af Hal 1, herunder træningstider. 

Sismo oplyste, at kommunens håndbolddag (endnu) ikke har medført spillertilgang - hverken i Allerød, 

Blovstrød eller Lynge. Mogens Brolin/DHF har kontaktet Sismo mhp udvikling af nyt koncept - Sismo 

henviste ham til Hovedbestyrelsen. 

Sismo oplyste endvidere, at Rune/DGI har kontaktet Lynge/Allerød/Blovstrød mhp et samarbejde omkring 

håndbolden i kommunen. Der afholdes dialogmøde mandag d. 29. januar 2018, kl. 20-21.30 i Lynge Hallen 

(Sismo, Jan og Esben deltager). 

Sismo fortalte, at klubben har modtaget en indbydelse til DM for Serie 2-hold. Det afholdes i Svendborg d. 

21. + 22. april 2018 (overnatningsmulighed fra d. 20. april) - Sismo giver Christina besked. 

Jan: 

Jan spurgte, om der er nyt vedr. Conventus (hjemmeside + tilmelding fejler fortsat). 

Esben oplyste, at der arbejdes på det - fejlen består måske i, at regnskabet ikke er afsluttet. Enighed om, at 

hold + trænere skal opdateres/skrives ind. 



 

Esben: 

Orienterede kort om fremtidigt udvalgsarbejde, herunder sport og kultur. 

Herefter var der en generel drøftelse af den mangelfulde rengøring i Hal 2. Sismo oplyste, at klager skal 

køres via Brugerrådet, der afholder møde d. 25. januar 2018. Evt. billeder af store nullermænd og 

manglende rengøring skal sendes til Sismo. 

Kenneth: 

Spurgte, om kontingentbetalingerne var up-to-date. Sismo oplyste, at alle har betalt for første halvår samt 

at der snarest bliver sendt opkrævninger ud vedr. 2. halvår. 

Paaske: 

Oplyste, at U12P tager til påskestævne i Lyngby - Sismo skal orienteres mhp tilmelding, betaling mv. (frist 

11/2-18). 

Jacob T.: 

Orienterede kort om episode(r) med parkour-træner og parkour-drenge om torsdagen - stemningen er en 

anelse anspændt. Overvej, om Sismo skal gøre noget - forhåbentlig kommer U12P snart ind i Hal 1. 

Jacob oplyste, at han indtil videre blot har modtaget 6 tilmeldinger til kampen d. 4. februar 2018 (hvor 

U12P skal løbe med ind inden kampstart). Mind derfor egne hold om, at tilmeldingsfrist er d. 31. januar 

samt sker via mail til Jacob. Jan oplyste, at der er dialog i gang vedr. fælles bustransport. 

Besluttet: 

- Sismo indkalder/afholder møde med trænerne vedr. Hal 1 torsdag d. 18. januar 2018 

- Dialogmøde d. 29. januar 2018, kl. 20-21.30: Sismo, Jan og Esben deltager 

- Sismo orienterer Christina om DM for Serie 2-hold 

- Esben kontakter DGI mhp support til Conventus 

- Send billeder vedr. rengøring til Sismo til brug på Brugerrådsmødet d. 25. januar 

- Paaske giver Sismo besked vedr. tilmelding af U12P til påskestævne 

- Husk; meld jer til kampen d. 4. februar 2018 + mind egne hold om det 

 

Ad. 3) Opfølgning på ekstraordinær generalforsamling 

Spørgsmålet er, hvad vi gør med kasserer-posten? Alle skal lægge hovederne i blød - vi skal have besat 



 

posten hurtigst muligt. 

Der er 5 scenarier: 1) Vi finder en på generalforsamlingen, 2) Vi finder ikke en på generalforsamlingen, 3) Vi 

afholder ekstraordinær generalforsamling og finder en, 4) Vi afholder ekstraordinær generalforsamling og 

finder ikke en, 5) Vi finder en udefra.  

Og så skrækscenariet, hvis vi ikke kan finde en: 6) Vi afholder ekstraordinær generalforsamling mhp 

opløsning af foreningen. 

Besluttet: 

- Vi afholder generalforsamling onsdag d. 7. marts 2018, kl. 19 (mødes kl. 18). 

- Opgaver: Charlotte (booker lokale), Esben (hjemmeside + kalender), Sismo (dagsorden, opslag i 

Lynge-gruppen samt bestille forplejning), Mikkel (opslag på håndbold-facebook-sider). 

 

Ad. 4) Hal 1 tidsplan herunder nye træningstider efter jul 

Sismo indkalder trænere til et møde (se pkt. 2).  

 

Ad. 5) Økonomi 

Sismo oplyste, at han stort set er færdig med 2017-regnskabet - overskud ca. 10.000,-. 

Paaske oplyste, at der mangler holdere til hop-over-stængerne - kan der købes nye? 

 

Ad. 6) Holdkonto 

Generel drøftelse af, hvorvidt planerne om holdkonto skal droppes samt generel drøftelse af problemer på 

HS-holdene.  

Besluttet: 

- Spillere mv. skal tage en snak med Christina og/eller Jan, hvis der opleves problemer 

- Hvornår ønsker HS at træne - indsaml evt. ønsker 

 

Ad. 7) Tøj + Ad. 8) U12 pigernes sponsor 

Jan oplyste, at U12P-tøj (grå hættetrøjer) er i restordre.  



 

Pigerne har prøvet tøjet, men da der manglede nogle relevante størrelser i vareprøverne, er tøjprøvningen 

måske ikke helt retvisende. 

Sponsor: 

Jan oplyste endvidere, at han får et overslag/tilbud vedr. sponsorer til U12Ps træningsdragter (Ulstrup + 

Buller) i morgen. 

Hættetrøjer til trænere og holdledere:  

De er i restordre, så der mangler nogle størrelser. Jan følger op + bestiller vareprøver hjem. 

Foto af U12P: 

Der skal tages holdbillede + portrætbillede af hver spiller - gerne d. 28. januar 2018 ifm hjemmekamp. 

Sismo og/eller Mikkel fotograferer. Sismo har en skabelon til holdbillede i midten samt pigerne udenom. 

Paaske orienterer U12P via Facebook. 

Besluttet: 

- Der bestilles trøjer uden hætte til U12P (sort eller grå) som kompensation til den LANGE 

ventetid/manglende træningsdragt. Sismo + Jan sætter sig sammen efter mødet…. 

- U12Ps træningsdragter forventes klar til levering senest efter sommerferien 

- Søndag d. 28. januar 2018: Fotografering af U12P (Paaske orienterer U12P) 

 

Ad. 9) SportDirect 

Sismo oplyste, at aftalen er fornyet/underskrevet samt orienterede kort herom. 

 

Ad. 10) Kontingentopkrævninger 

Sismo oplyste, at han sender de første idag/her til aften. 

 

Ad. 11) Hvervekampagne forår 2018 

Der skal indkaldes til en brainstorm-møde hurtigst muligt. Jannie B. og Elsebeth skal inddrages fra start. 

Husk; evt. invitationer skal også sendes ud via ForældreIntra/skolen. 



 

Besluttet: 

- Jan er tovholder + indkalder til møde (vi andre hjælper i fornødent omfang) 

 

Ad 12) Eventuelt 

Lynge Kræmmermarked: Vigtigt, at LUI får stande ved siden af hinanden/tæt på hinanden. 

Besluttet: 

- Sismo tager det med på næste Hovedbestyrelsesmøde (eller drøftede de det på sidste møde?) 

 

Ad. 13) Næste møde 

Bestyrelsesmøde: Mandag d. 26. februar 2018, kl. 18-19.30 

Generalforsamling: Onsdag d. 7. marts 2018, kl. 19 (vi mødes kl. 18 + holder et efterfølgende 

opfølgningsmøde) 

 

 

 


