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www.lyngehaandbold.dk 

 

Referat  

Bestyrelsesmøde torsdag, 10. april 2014 

Dagsorden: 

  
1. Konstituering – opgavefordeling 
2. Fastlæggelse af mødefrekvens/ datoer mv/fastlæggelse af fast dagsorden 
3. Meddelelser 
4. Nye årgange – nye trænere – nye træningstider 
  
  

Ad 1. 

Følgende udvalg blev forsøgt nedsat for det fremadrettede arbejde i bestyrelsesregi( med respekt for de 
ikke-tilstedeværendes tilsagn). De enkelte udvalg konstituerer sig selv, og aftaler de rammer hvorunder de 
ønsker at arbejde. 

Ungdomsudvalg 
Kim Rasmussen 
Tonny Jensen  
Hanne Søndergaard 

Allerede definerede arbejdsopgaver: bindeled mellem ungdomstrænere og bestyrelse. 

Trænerhvervning og uddannelse.  

Udvikling og fastlæggelse af ”Rød Tråd” kontinuitet for LUI Håndbold Ungdom mv. 

 

Seniorudvalg 

Henrik ”Sismo Olsen 

Allerede definerede opgaver: bindeled mellem senior/oldies-hold og bestyrelse. 

Hvervning af trænere og holdledere. 

Kontaktperson vedr. herre senior holdfællesskab med Blovstrød. 

 

Aktivitetsudvalg 

Finn Lindkvist 

Tonny Jensen 

Esben Buchwald 

 

Økonomiudvalg 

Laila Bonde 

Henrik ”Sismo” Olsen 

Allerede definerede opgaver: løbende regnskab og budget. Medlems- og kontingentregistrering. 

OK-ordning 

Allerød ordningen 

Trænerkontrakter, børneattester mv. 

 

Hovedbestyrelse 



Henrik ”Sismo” Olsen  

Hal- og stadion udvalg 

Henrik ”Sismo” Olsen 

 

Web-master, PR mv. 

Esben Buchwald 

Postansvarlig/foreningsadresse 

Henning Christensen 

 

Materiale ansvarlig 

Henning Christensen 

Ansvarlig og kontaktperson vedr. bolde, materialer, tøj mv. 

Turneringsansvarlig 

Henrik ”Sismo” Olsen 

Planlægning af turnering, postansvarlig vedr. kampændringer, kontaktperson vedr. kampflytninger mv. 

Ad 2 

Mødefrekvenser for håndboldbestyrelsen fremadrettet. 

Bestyrelsesmøde/bestyrelseskomsammen Lørdag, 16. august 2014 kl. 14.00 hos formanden. 

Bestyrelsesmøder: 

Mandag, 8. september 2014 kl. 19.00 i LUI`s kontor 

Mandag, 24. november 2014 kl. 19.00 i LUI`s kontor 

Mandag, 2. februar 2015 i LUI`s kontor 

 

Generalforsamling: 

Onsdag, 18. marts 2015 kl. 19.00 i Mødelokalet (spisning for bestyrelsen k. 18.00) 

 

Dagsorden ved bestyrelsesmøder fremadrettet: 

1. Meddeleler fra formand, udvalg mfl. 

2. Økonomi, herunder regnskab samt kontingenter mv. 

3. Status aktiviteter 

4. Klub- og medlemssituation 

5. Eventuelt 

 

Ad 3. 

Meddelelser. 

Sabrina (Lailas datter) er ved at lægge sidste hånd på en opdatering af folderen til udlevering til nye 

medlemmer og deres forældre. Det er tænkt, at trænerne kan udlevere den når nye potentielle 

medlemmer har prøvetrænet de 4 gratis gange. Folderen vil være færdig lige efter påske. Herefter tages 

stilling til det videre forløb, og involvering af trænerne. 



Holdfællesskab Blovstrød - Lynge 

Mht herre senior er ”prøveperioden” med  Blovstrød om holdfællesskab nu ved  at være overstået. Der er 

generelt tilfredshed hos spillerne ift konceptet, dog er der fremsat et ønske om tilknytning af en træner, 

som ikke nødvendigvis skal være en spillende træner.  

Der er kommer ytringer omkring enkelte spilleres opførsel ifm kampafviklingerne. Det er aftalt, at de skal 

evalueres på konceptet, men der er generel opbakning omkring holdfællesskabets fortsættelse. 

Sismo og Lene Norden, formand i Blovstrød tagerevalueringen og det fremadrettede i den forbindelse. 

Siden bestyrelsesmødet er det faldet på plads med tilknytning af træner til holdfællesskabet. Efter en 

hurtig, men også meget tidspresset indsats fra en af spillerne, er det faldet i hak med at Sebastian (spiller 

fra Blovstrød) overtager gerningen som træner for holdfællesskabet.  

Sebastian har taget diverse træneruddannelser, og har i sidste sæson været tilknyttet HIK som 

ungdomstræner. Jeg har haft en snak med ham, og blandt hans idèer er bl.a at vores U18-drenge skal 

involveres lidt i træningen, så vi allerede nu kan begynde at klæde dem på til seniorlivet. En idè som jeg 

synes lyder rigtig fornuftig. 

Efterfølgende hat Tonny gjort et stykke arbejde for at få tilknyttet en udskiftningsleder/co-træner, for 

optimal ledelse af holdet(holdene). Det er lykkedes at få tilsagn fra Kim Rasmussen til denne post, og jeg 

koordinerer med Blovstrød, Sebastian og Kim ift møde mhp det fremadrettede samarbejde de to i mellem. 

 

Kontingentopkrævninger fremadrettet 

Bestyrelsen har besluttet, at kontingentopkrævningssatserne fremadrettet ændres således at der i stedet 

for en fifty-fifty opkrævning i september og februar måned nu sker en ændring i størrelsen på de enkelte 

opkrævninger.   

Det er besluttet, at der ikke opkræves kontingent af nogen art for nye medlemmer som melder sig ind i 

perioden 1. april – 31. juli. Der er således gratis prøvetræning i den periode, ligesom man frit kan deltage i 

eventuel sommerturnering, strandhåndbold, stævner.  

Der fordres alene, at man er indmeldt og at vi har modtaget eventuelt spillercertifikat. Hjemmeside og 

conventus skal tilpasses til denne situation. 

Ændringen skal primært ses i lyset af, at den største likviditets belastning ligger i efteråret hvor turnerings-, 

materiale- og træneromkostningerne er størst. Ændringen vil således bedre likviditeten, men medvirker 

også til at kontingentrestancerne vil kunne minimeres yderligere.  Derudover er det på 

generalforsamlingen besluttet, at kontingentet for de 18-25 årige skal reduceres til 2 x 500 kr. pr. år mod 

forevisning af validt studiekort. 

Følgende beløb og satser vil være gældende fra og med kontingentopkrævning for sæsonen 2014/15: 

U6 & U8 

Kontingent 600 kr.  

Betales med 400 kr. pr. 15.september 2014 & 200 kr. pr. 15. februar 2015 

U9 – U18 

Kontingent 1.100 kr. 

Betales med 800 kr. pr. 15. september 2014 og 300 kr. pr. 15. februar 2014 



18-25 årige 

Kontingent 1.000 kr. 

Betales med 500 kr. pr. 15. september 2014 og 500 kr. pr. 15. februar 2015 

Senior 

Kontingent 1.400 kr. 

Betales med 1.000 kr. pr. 15. september 2014 og 400 kr. pr. 15. februar 2015. 

Oldies 

Kontingent 1.200 kr. 

Betales med 900 kr. pr. 15. september 2014 og 300 kr. pr. den 15. februar 2015 

 

Ved indmeldelse i perioden efter kontingentopkrævning betales kontingentet forholdsvist 

 

Sportsstævne DGI – weekenden 21-22. juni 2014 

DGI`s årlige store sportsstævne er for de næste 3 år henlagt til Lynge Idrætsanlæg. En del af aktiviteterne 

er bl.a afholdelse af Mini VM i håndbold for U10 & U12. 

Vi skal have tilmeldt U12-drenge og & U12-piger.  (er sket) 

Det er aftalt med Blovstrød og Allerød, at vi bruger dagene til at snakke sammen om netværket og hjælpe 

omkring pasning af dommerbord. Aktiviteten vil foregå i hal 2.  

 

Ad 4. 

Der er sket oprykning til nye årgange ifm afslutning af vinterturneringen. 

Det indebærer, at vi dels får nye hold og nye trænere,  og dels at vi skal revurdere træningstider for 

sommerperioden maj-juni, samt have kigget på træningstiderne for perioden august 14 – juni 15, når der 

har været hverdagsfordelingsmøde.  

Der har efterfølgende den 19. maj  været fordelingsmøde. Planen for 2014-2015 vedhæftes. 

Der er lidt uafklaret forhold vedr. hal 2 og tirsdagen, da volley har et ønske om tid til kl. 18 og jeg har 

fastholdt vores ønske. Der er pt. dialog med volley herom. 

Der er aftalt møde vedr. weekendfordeling den 12. juni 2014( er afholdt, men har ikke modtaget planen fra 

Jønne endnu). Men ikke umiddelbart nogle problemer i den forbindelse. 

 

Følgende status ses vedr. de kommende årgange: 

U9-piger – Lykke Jensen og Elsebeth John har givet tilsagn som trænere, og er startet op. 

U9-drenge – Tonny har efterfølgende fået hyret Jannie B til opgaven 

U12-piger – Henriette Ulstrup og Sisse Rasmussen 



U12-drenge – Tonny Jensen og Mia H Jensen 

U14-piger – Erik Vinther (forældre), Mikkel Lindkvist og Joachim Buchwald 

U18-piger – Henning Christensen og Sismo 

U18-drenge – Bjørn Brønnum og Sismo 

Herre Senior – Sebastian (Blovstrød) 

Øvrige senior/oldies hold er selvhjulpne, og nuværende kontaktpersoner skal kontaktes og konfirmeres for 

kommende sæson. 

 

Næste møde mandag, 16. juni 2014 

 

 

 

Referent 

 

Henrik ”Sismo” Olsen 

 

 

 

 

 

 

 

 


