
 

Referat af ordinær generalforsamling 28. marts 2017 kl. 19:00 
 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning. 

3. Planer for næste års aktiviteter 

4. Forelæggelse af revideret regnskab for 2016 til godkendelse 

5. Forelæggelse af budget for 2017 til godkendelse 

6. Fastsættelse af kontingent. 

7. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 

8. Valg til bestyrelsen 

9. Eventuelt 

 

Ad 1) Finn Lindkvist blev enstemmigt valgt til dirigent 

Ad 2) Bestyrelsens årsberetning blev godkendt 

Ad 3) Planerne for næste års aktiviteter blev godkendt med følgende kommentarer: 

● Der skal øget fokus på at hverve nye medlemmer, særligt blandt ungdommen.  Det seneste års 
aktiviteter har været meget begrænset 

● Der skal mere fokus på trænerne, eksempelvis afholdes trænermøder, adgang til materialer og 
hallen, trænertøj m.m. 

Ad 4) Regnskabet blev godkendt med følgende kommentarer: 

● Julekalenderindtægterne skal udskilles fra LUI’s Venners tilskud (og overføres til holdkonti) 
● Indtægt fra samarbejdet med Blovstrød herresenior skal indregnes som tilgodehavende 
● Adgang til konto i Danske Bank skal sikres hurtigst muligt, konto lukkes og indestående 

overføres til Handelsbanken. 

Ad 5) Budget for 2017/18 blev godkendt med følgende kommentarer: 

● Tilskud fra LUI’s Venner skal tilpasses 
● OK-ordning skal tilpasses 
● Allerød-ordning skal tilpasses grundet lavere medlemsantal 
● Indtægt fra samarbejdet med Blovstrød herresenior skal indregnes 

 
Ad 6) Beslutningen om at fastholde kontingentniveauet blev godkendt med følgende kommentarer: 
 



 

● Bestyrelsen skal vurdere, om der skal tilbydes et nyt medlemskoncept, hvor man (mod et 
lavere kontingent/klippekort) kan få lov at deltage i x antal kampe, men ikke deltager i 
træningen. 

Ad 7) Bestyrelsen har ikke modtaget forslag.  

Ad 8) Bestyrelsen måtte starte mødet med at lave en korrektion til dagsordenen. Der ønskes ikke længere et 
setup med 2 formænd. Der skulle i stedet vælges 1 formand. Bestyrelsen vil herefter konstituere sig, således 
at der fremover er én ansvarlig for ungdomsafdelingen og én for seniorafdelingen. 

Herudover havde den nuværende formand Tonny Hummelshøj Jensen besluttet ikke at genopstille. 

Til formandsposten var der 2 kandidater, Jan Schiller Petersen og ”Sismo” Henrik Vienberg Olsen.  
Da Sismo ikke er medlem af Lynge Håndbold, skulle generalforsamlingen stemme om, hvorvidt Sismo kunne 
stille op. Det blev vedtaget, at Sismo kunne stille op. 

Jan Schiller Petersen valgte at trække sig som kandidat til formandsposten, og i stedet kandidere som 
almindeligt medlem af bestyrelsen. 

a) Bestyrelsesformand for 2 år - Henrik Vienberg Olsen blev valgt. 
b) Bestyrelsesmedlem for 2 år -  Jan Schiller Petersen, valgt 
c) Bestyrelsesmedlem for 1 år - Pia Botting Degn, valgt 
d) Bestyrelsesmedlem for 1 år, Kenneth Egelund Petersen, valgt 
e) Bestyrelsesmedlem for 2 år – Esben Buchwald, valgt 
f) Bestyrelsesmedlem for 1 år - Jesper Barfoed, valgt 
g) Bestyrelsesmedlem for 1 år – Charlotte Kløigaard, valgt 
h) Bestyrelsessuppleant for 1 år – Mikkel Lindkvist, valgt 
i) Bestyrelsessuppleant for 1 år - Jacob Volden Paaske, valgt 

Herudover blev Mads Ulrik Kristensens valg som kasserer bekræftet (på valg i 2018). 

Ad 9) Der kom mange input til bestyrelsens fremtidige arbejde samt til nye områder, der bør sættes fokus på. 
Generel enighed om, at man ønsker at hjælpe, selvom man ikke sidder i bestyrelsen - bestyrelsen skal blot 
sige til. Der blev bl.a. peget på følgende: 

a) Tiltrække nye medlemmer via samarbejde med skoler, institutioner, sociale medier, HRØ mv. 
b) Håndbold Fitness for forældre, mens ungerne spiller (skal evt. tænkes sammen med Fodbold 

Fitness). 
c) Udpege en sponsoransvarlig (sikre fokus på nye og nuværende sponsorer). 
d) Udpege PR-ansvarlig (sikre fokus på markedsføring samt tiltrække nye medlemmer). 
e) Afholde trænermøder (sikre udvikling og fokus på trænerne, herunder sikre løbende løsning af 

praktiske problemer). 

Jannie B. oplyste, at Oldgirls damer skal spille både DM og EM i løbet af foråret. De håber på stor opbakning 
fra tilskuerne. DM spilles 20. maj 2017. 

Referent:  
Pia/Esben/Charlotte 


