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fr t. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Aage Bliddal 

4p 2. Bestyrelsens beretning v/ Henrik Førster. .l

ii 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab v/ Johnny Selvig. {
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28. januar 2001

Bestyrelsens beretning år 2000 l0I
I indeværende periode har afdelingen oplevet flere interessante ting:

o Afdelingen har haft og aftoldt 25 års jubilæum.

o Vi har mistet et 1. divisionå herrehold - uden at miste det!

. Farum vil fusionere - skal det være i år? Se den kommende sæson.

. Vi var ved at miste et 1. divisions damehold - men har det heldigvis
stadigvæk!

o Anne Thomsens klub i klubben fungerer stadigvæk - heldigvis!

o Mixafdelingen er stØt voksende - vi har et renderi af gamle koryfæer og lig-
nende!

. Hovedafdelingen mistede det meste af forretningsudvalget, men har fået

rets største og vel nok mest spæn-
dende oplevelse har været, at vol-

leyball har været dyrket i 25 år i LUI's
regi. Den 29. september var årsdagen
for jubilæet, som blev fejret på behørig
vis. Gamle og nuværende medlemmer
var inviteret til jubilæumsturnering med
efterfølgende spisning i Engholmhallen.

Mange tidligere medlemmer dukkede op
- iflæng: Bjarne Manstrup, Børge Nis-
sen, Jan Rasmussen, Erling Ketelsen,
Bent og Anette Mathiasen, Ole Holbæk,
Flemming Jensen m. fl.
De fleste stillede op til turneringen, hvor
der virkelig blev gået til den, men så var
man også både sultne og tørstige.
Selve middagen med deltagelse af ca.
35 personer var en fin oplevelse med
høj stemning, sjove taler, mange gamle
billeder hentet frem fra arkiverne - joh,

der blev grinet og gasset.
En tak til alle, som var med til at fest-
ligholde dagen for os alle.

25 året var også det år, hvor afdelingen
var ved at miste flere af sine elitehold.
Det skyldes ikke mindst at Gitte og Pe-

ter Trostmann valgte at stoppe deres
mangeårige volleyvirke. Det betød, at vi
måtte vinkle farvel til mange spillere -
især på herresiden, men også nogle på

damesiden.

Længe så det ud til at vi måtte trække
herreholdet fra 1. division, men så

ringede Per Saaby Jørgensen, formand i

Farum VK og foreslog et holdfællesskab
mellem de to klubber. Vi havde nogle
spillere tilbage, og de havde på det tid-
spunkt en stor førsteholdstrup med en
del unge spillere. En god ide syntes vi.
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Per kontaktede forbundet, men fik afs-
lag, fordi sidste frist for ansøgning om
holdfællesskaber var overskredet. (15.
marts) Rigtig smaft. Det er jo sjældent,
at man har behovet for fællesskaber in-
den den indeværende sæson er
færdigspillet og spillerne har taget still-
ing til, hvad de derefter vil!
Farum ønskede meget at vi skulle
bibeholde pladsen i 1. div., så de kunne
få "røft" deres unge spillere, og vi havde
jo fortsat enkelte gående tilbage i

folden. Vi indgik derefter den aftale, at
holdet spillede videre som LUI, at Farum
leverede økonomi og i vid udstrækning
spillere, haltid og træner. Vi var ude af
det - bortset fra, at Farum rent Pro-
forma indmeldte spillerne i LUI til
favørkontingent.
Både Farum og vi spillede med helt åbne
koft!!
Set tilbage, har det ikke været en
kanonløsning, idet Farum pludselig mist-
ede en del af deres unge spillere, så
pludselig var 'bverskudsholdet" i over-
skud - så meget, at jeg nåede at spille
en enkelt kamp som hæver, da et Par af
holdets få spillere var syge.
Holdet frister nu en tilværelse i bunden
af t. div.
Desuden har der været en del problemer
mellem de to divisionshold vedr. be§en-
ing af officials§anser i Lyngehallen, men
ved årsskiftet lykkedes det efter to
forsøg at få pigerne hos os og drengene
hos Farum til at arbejde sammen. Prob-
lemerne var så udpræget skabt at dren-
genes manglende entusiasme til at få
det til at glide.

Pigernes divisionshold hang længe i en
tynd tråd. De manglede både spillere og
ikke mindst en træner. Der blev ledt
med lys og lygte, annonceret og tele-

foneret, men lige lidt hjalp det. Karen og
jeg var længe i Wivl om der var spillere
nok til at gennemføre en sæson, men

klubben valgte at satse på at det ville
lykkes - og heldigvis gik det ikke som
præsten prædikede.
Holdet har haft det svært, men med stor
hjælp fra Anne Thomsen og spillernes
opofring er det ind til videre gået sådan,

at holdet klarer sig - om end det skraber
bunden i rækken. Vi håber meget, at vi

også næste år får et divisionshold,

Det er ikke slut med Farum - Per har
luftet endog meget stærke tanker om en

reel fusion mellem de to klubber. Stott
er godt! synes Per. Personlig ved jeg

ikke rigtig. Vi har en glimrende mixafdel-
ing, som vil få svæft ved at klare sig i en

eliteklub, vi har to damehold, som

meget fungerer på deres indbyrdes - vi
har det godt sammen-holdning, så umid-
delbart år jeg ikke til en fusion. :eg llq" a*/, !
mener, at vi må se i øjnene, at Nord- t

sjælland er befolket med volleyklubber -
fl-ere eliteklubber - så vores niche må

være motionsbolden, men bes§relsen vil

selvfølgelig meget gerne høre general-

forsamlingens synspunkt på dette.

Vi har så to hold tilbage i afdelingen,
som heldigvis fungerer rigtig godt. Anne

Thomsens - jeg ved ikke, hvor hun skaf-
fer dem - hold ligger i toppen af serie 2

og rykker givetvis op. Her viser Anne

også sit potentiale både ved at holde

samling på tropperne og være træner.
Det er sågar lykkedes Anne at få flere af
pigerne på B-dommerkursus - flot!
Også mixafdelingen under Aages ledelse

blomstrer fortsat. lubilæu msturneringen
afstedkom flere indmeldelser fra "gamle"
medlemmer, så der er virkelig kommet
boller på suppen. Afdelingens hold delt-
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ager i mange turneringer og stævner -
gu' ved hvordan de holdet s§r På det!
Jo, det s§ldes Aages gode evne til ud-
delegering og de ansvarlige personer er
meget pligtopfyldende.
Afdelingen arrangerer og deltager selv i

LUI Cup'en, hvor Aage, Finn og Claus

s§rer det på udmærket vis, og de to
hold, som vi deltager med, stYres aJ

Tove og Karsten. Jqr,
Så deltager vi i Hillerød Firmagp6tts
løbende turnering, hvor Eran6 - vistnok
er koordinator, vi deltager i Frederiks-
borg amts turnering, hvor - ja, hvem er
det - er koordinator. Her arrangeres ind
imellem stæner i Engholmhallen, hvor
der skal købes ind til spisning og sørges

for at turneringen glider - jo, i virke-
ligheden har vi en meget velfungerende
volleyafdeling.

Hovedafdelingen gik neden om og hjem

ved sidste generalforsamling, idet størst-
edelen af FU trak sig, men gennem et

seriøst og ihærdigt arbejde og samarbe-
jde med Frederiksborg amt DGI lykkedes
det at få stablet et nyt FU på benene, at
få besluttet et niveau for aktivitet, så ind

til videre fungerer Hovedforeningen.
Finn Thomsen sidder som repræsentant

i hovedbestyrelsen, så vi ikke er helt
uden for indflydelse, selvom den er be-

grænset. Vi har valgt at holde lav profil'

Årets modtager af Fiduspokalen blev

Johnny Selvig for sit mangeårige- og

store arbejde for at holde stYr På

økonomien. Han har en rigtig god evne

- at skabe overskud efter overskud - så

vi nærmer os vel en kontingentnedsæt-
telse. Også På boldbanen markerer

Johnny sig med sit gode humør og posi-

tive indstilling. Der står jo kvinder bag

alt!!!

Aage har siddet i Engholmhallens
beityretse, som har fungeret godt efter
at der er kommet ny halinspektør. Lyset

er blevet renoveret, rengøringen er

blevet bedre, badefaciliteterne er blevet
forbedret og net og stænger er blevet
repareret, så man kan sige at ram-

merne omkring vores idræt er i hvert til-

fælde til stede.

Til sidst vil jeg takke alle for deres posi-

tive indsats for afdelingen.

Med venlig hilsen

Henrik Førster

5

,,,,i:i*ii.

,ffi,


