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Referat af Ekstraordinær Generalforsamling 28. november 2016 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af kasserer 

a. Bestyrelsen forslår Mads Ulrick Kristensen 

3. Eventuelt 

 

Referat af Pia B Degn: 

Add 1 – Esben Buchwald vælges til dirigent 

Add 2 – Mads Ulrick Kristensen vælges enstemmigt til kasserer 

Add 3 – Mange punkter kom op under eventuelt, de er noteret herunder: 

 

A. Bestyrelsen blev spurgt om fordele og ulemper ved aftalen med Sport Direct. Den kan af mulige 

sponsorer virke som en ulempe, da der er en opfattelse af, at det for den enkelte sponsor kan blive 

dyrere at sponsorere tøj via Sport Direct aftalen. Ligeledes blev det bemærket, at det som træner er 

svært at finde ud af, hvad processen er ift. køb/sponsorering af spillertøj.  

Det blev besluttet, at bestyrelsen skal kigge på nedenstående: 

i. Afdække fordele og ulemper ved aftalen med Sport Direct, herunder undersøge om man kan 

imødekomme sponsorer på den korte bane (alternativt når aftalen udløber om 2 år).  

Eventuelt overveje fast rabatsats i stedet for ovennævnte aftale. 

ii. Beskrive processen vedr. sponsorering af tøj samt lægge den ud på hjemmesiden med 

eksempler på tøj, tryk og pris samt kontaktperson 

 

B. Forslag om at købe udebanetrøjer. Det blev oplyst, at vi har udebanetrøjer. Dog er sættet ikke 

komplet. Jesper S følger op og rykker for manglende trøjer. 

 

C. Hjælp til dommerbordplanlægning. Jannie Bertelsen har tidligere oplyst, at hun gerne vil hjælpe.  

AKTION: Charlotte kontakter Jannie i forbindelse med ny sæson/efter nytår. 

 

D. Hvem er ansvarlig for medlemslisten, herunder opdatering? Oplyst, at kassereren er ansvarlig samt 

pt er ved at gennemgå + opdatere listen. Det konkrete problem med at se spillere i systemet viste 

sig at være et teknisk adgangsproblem.  

AKTION: Esben følger op på adgange.  

AKTION: Mads skal sikre, at trænerne har opdaterede medlemslister. Trænerne skal følge op (evt. i 

forbindelse med træning eller kamp), således at alle der træner/spiller kamp har betalt/rykkes for 

betaling. 

  

E. Hvad er reglerne, når klubben lukker et hold – får man tilbagebetalt kontingent?  

AKTION: Bestyrelsen skal på næste bestyrelsesmøde 1) fastsætte regler samt 2) følge op på om 

det giver anledning til tilbagebetaling i indeværende sæson (primært U4 samt U12 drenge). 

 



 

Side 2 
 

F. Hvad gør bestyrelsen for at få flere medlemmer? Se nedenfor fsva. forslag fremkommet på mødet.  

AKTION: Bestyrelsen skal hurtigst muligt/på førstkommende bestyrelsesmøde nedsætte et udvalg, 

der skal arbejde på medlemstilgang. 

Forslag: 

I. Samarbejde med LUI Hovedbestyrelsen 

II. Stå ved OK/SuperBrugsen/Lynge Marked 

III. Designe en fed klubtrøje, som medlemmer har lyst til at gå med (selv købe til en fornuftig 

pris), og dermed reklamere for Lynge Håndbold både lokalt og til stævner. 

IV. Gentænke træning for de små, eksempelvis lørdagssessions, måske bare hver anden uge, 

lidt at spise/drikke, betaling pr. gang. Det blev oplyst, at det foregår med succes i andre 

klubber, eks. Allerød. 

V. Gøre opmærksom på Lynge Håndbold vha. opslag i børnehaver/SFO/klub, eks. når en 

årgang kan starte eller vi starter en ny årgang op. 

VI. Arrangere håndboldevents (a la fodboldens Pige Raketten) 

VII. Det er vigtigt, at alle hold tilmeldes kampe/turneringer. 

Elsebeth vil gerne hjælpe med mikro-opstart. 

Mikkel og Jan vil gerne hjælpe ift. aktiviteter med at tiltrække nye medlemmer. 

G. Der er brug for hjælp til OK-ordningen d. 17/12, kl. 10 til 14. Opgaven går ud på at stå i 

SuperBrugsen, oplyse om OK-ordningen samt tegne nye medlemskaber/kort. 

AKTION: Interesserede bedes melde tilbage til Tonny. Kan dele opgaven op, således at man ikke 

står der i alle 4 timer.  

Mikkel og Jan vil gerne hjælpe. 

 

H. Er der nogen, som vil repræsentere LUI Håndbold i Halbestyrelsen? Deadline er NU.  

AKTION: Der meldes tilbage til Tonny hurtigst muligt, evt. kan man møde op på førstkommende 

halbestyrelsesmøde torsdag d. 1/12. 

  

I. Trænere, der er ansvarlige for flere hold, kan have svært ved at overskue kampdage.  

Hjælp fra forældre til kampe ville være dejligt. 

 

J. Muligheden for at få tilknyttet en holdkoordinator skal tilbydes til alle trænere.  

AKTION: Bestyrelsen 

 

K. Der blev spurgt hvorvidt Lynge Håndbold er blevet tilbudt Førstehjælpskursus fra Jan fra LUI 

Fitness, samt hvem der i så tilfælde er blevet tilbudt det.  

Esben forklarede, at det er LUIs Hovedbestyrelse, der er tovholder. Det blev dog aflyst i år. Jan vil 

prøve at arrangere en ny omgang. Der blev henstillet til at invitere spillere fra seniorholdene (et par 

enkelte spillere) for at sikre, at der er flere, som kan hjælpe med førstehjælp.  

 

L. Alle henvendelser vedr. materialer skal ske til Jesper Sørensen.  

Manglende låse til boldburene er et problem. Overtrækstrøjerne roder rundt.  

AKTION: Jesper følger op på materialesituationen, herunder oprydning samt info til trænerne om 

god praksis med materialer.  

Der blev fra bestyrelsens side henstillet til at trænerne rydder bedre op efter sig. 

 

M. LUI’s venner har brug for hjælp (opsætte/dække borde mv.) til LUIs Julearrangement lørdag d. 4/12 

kl 13.  
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AKTION: Meld tilbage til Jesper Sørensen, hvis man kan hjælpe. 

 

N. Dommerkursus skal tilbydes alle interesserede (som tidligere aftalt).  

AKTION: Trænere skal melde tilbage til Jesper Barfoed (navne på interesserede). Jesper skal 

undersøge/kontakte HRØ samt sætte kursus op.  

 

O. Jan ønsker at deltage i bestyrelsens arbejde, hvilket bestyrelsen er meget glad for.  

På næste generalforsamling kan Jan officielt stille op til bestyrelsen - indtil da vil han naturligvis 

indgå i bestyrelsesarbejdet. 

Bestyrelsen takker de fremmødte for en inspirerende dialog med mange gode input. 

På vegne af bestyrelsen 

Pia B Degn 

 

 

 

 

 

 


