
 
 

 

Lynge Håndbold Bestyrelsesmøde 28. april 2015 
 
Godkendelse af referat fra sidste møde: 
Referat er ikke modtaget af tidligere formand og kan derfor ikke behandles.  
Aktion: Tonny følger op 
 
Formandens beretning: 

 Vi har modtaget 17.013 kr. i tilskud fra OK. Det er et par tusinde mere end sidste år  
o Aktion: Tonny mødes med Lynge Brugs/OK omkring vagter i 2015 og vender tilbage til 

bestyrelsen 
 

 Samarbejdsaftale med www.Sport-Direct.dk  Der er oplæg til en ny samarbejdsaftale på samme vilkår 
som tidligere.  

o Aftalen giver os materialer/tøj for 20.000 kr. om året 
o Alt udstyr skal købes igennem Sport Direct 
o Sport Direct skal have logo på 1. hold samt reklameplads på hjemmeside eller lignende 
o Vi forpligter os til kun at købe materiale/tøj igennem Sport Direct og skal stræbe efter at købe 

for 50.000 kr. om året, dog er de informeret om at det ikke kommer til at ske i 2015 da alle 
hold har fået nyt tøj i 2014. 

o Aktion: Tonny fik mandat til at forhandle aftalen endelig på plads 
 

 Tonny har meldt Lynge Holdbold ind i Klubliv DGI http://www.dgi.dk/arkiv/2014/11/08/klubliv-
danmark-kan-goere-en-kaempe-forskel  

o Aktion: Ansvarlig i bestyrelsen skal findes som kan drive denne ide og informere 
medlemmerne. Venligst meld tilbage 

 

 DGI afholder igen i år ”Ung leder uddannelse”. Vi har 2 pladser som LUI Hovedbestyrelse vil betale for. 
Mulige kandidater er Clara og Jakob Johnson 

o Aktion: Jesper Sørensen følger op og sikrer endelige kandidater  
 

 Netværkssamarbejde med Allerød skal genovervejes da det ikke kører optimalt. Enighed i bestyrelsen 
om at det er ok at stoppe samarbejdet hvis det ikke bringer værdi til Lynge Håndbold. 

o Aktion: Tonny deltager i netværksmøde og melder tilbage til bestyrelsen 
 

 Sebastian har fået officiel titel som Sportschef i Lynge Håndbold, primær årsag er at det forhåbentlig 
giver adgang til kurser som han tidligere har fået afslag på. 

o Aktion: Tonny sender Sebastians sportschefkontrakt til resten af bestyrelsen 
 

 Uddannelse af trænerne – der er sendt tilbud ud til trænerne og Peter Rasmussen fra U8 har meldt sig 
på 4 kurser. Der blev stillet forslag om dommer/vejleder kursus for forældre og det blev forslået at 
Hanne står for at koordinere denne ide. Det blev ligeledes aftalt at man vil prøve at afholde fælles 
trænerkursus igen i 2015.  

 

 Status på trænersituationen. Generel fin situation – nedenfor er fremhævet ændringer: 
o U14 Piger: Kristina Loncar bliver ny hovedtræner 
o U14 drenge: Sebastian tager over efter Tonny 
o Herre Senior – der skal ansættes en assisterende træner til Sebastian da der ellers er risiko at 

vi mister spillere da vi pt er for mange ift. hvad Sebastian kan håndtere alene.  
o Aktion: Tonny skal tale med Sebastian og sikre, at der nu ansættes en assisterende træner 

som så også kan tage med 2. hold ud til kampe. 
 

 Holdtider næste sæson, endelig afklaring mangler vedr. torsdag ift. at afgive tid til Volley.  
o Hal 1 tirsdag 16.30 til 22 
o Hal 2 tirsdag 17.15 til 20  
o Hal 1 torsdag 16 til 22 

http://www.sport-direct.dk/
http://www.dgi.dk/arkiv/2014/11/08/klubliv-danmark-kan-goere-en-kaempe-forskel
http://www.dgi.dk/arkiv/2014/11/08/klubliv-danmark-kan-goere-en-kaempe-forskel


 
 

 

o Hal 2 torsdag 16 til 17.30 
o Aktion: Tonny sikrer planlægning af træningstider  

 

 Tilmelding af hold til turnering. 
o Aktion: Tonny sikrer at holdene tilmeldes 

 

 Sponsoraftaler, der blev stillet forslag om at arbejde endnu mere med sponsoraftaler i 2015. 
o Forslag om at lave et familieløb som Ulstrup Plast kunne være hovedsponsor på for at sikre vi 

holder på Ulstrup Plast 
o Jesper nævner at Citycontainer vist er villige til at sponsorere lokale klubber (hørt det fra 

Stutsborg rideskole) 
o Tonny forslår at han taler med Henriette Ulstrup om hun kan 

være ”sponsoransvarlig/koordinator” igen for at sikre et tilhørsforhold til Ulstrup Plast og da 
Henriette og Søren har et stort netværk. 

o Aktion: Tonny følger op og vender tilbage 

 LUI’s venner bankovagt, fordeling af vagterne varetages af Pia. Det afventes at LUI’s venner giver 
datoerne. 

 
Nedenfor er de arrangementer der blev fremlagt og gennemgået: 
 

Dato Aktivitet Udvalg 
J/N 

Ansvarlig Kommentar 

12-14/6 
2015 

DGI Sportsfestival i Lynge   Tonny Tonny taler med Lars Johnson fra fodbold om 
opgavefordeling 

20-06-2015 Målmandstræningsdag i 
Lynge 

N Tonny?   

20-06-2015 Senior afslutning N NA   

11-08-2015 Sæsonstart træning N NA   

15-08-2015 Bestyrelsesmøde N Tonny   

15-08-2015 Bestyrelsesmiddag N ?   

28-08-2015 Go'nat Sport Lynge J ?   

19-09-2015 Træner/lederfest fra  
LUI hovedbestyrelse 

N NA   

04-10-2015 Turneringsstart N NA   

16-04-2016 Ungdomsafslutning 2016 J ?   

 
 
Ansvarsområder: 
Dommer/vejleder kursus: Hanne 
Materiale Mand: Jesper S 
Hjemmeside: Esben 
Bankovagt: Pia 
 
 


