
Referat fra LUI hovedgeneralforsamling 25. marts 2015 

 

1. Valg af dirigent. 

Anne Merete 

 

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning  

Else Vad orienterer om priser og prismodtagere. 

Ny afdeling, Floorball. Soft/Base nedlagt pr 1-1-15 

 

3. Planer for næste års aktiviteter  

 

4. Kort forelæggelse af beretning fra de enkelte afdelinger  

Gymnastik Pæn fremgang i medlemstal 

Håndbold Ny bestyrelse. Tonny Hummelshøj har overtaget formandspostenefter 

Henrik ”Sismo” Olsen 

Fitness 2 års fødselsdag, fra 14 til 9 instruktører, købt nyt udstyr, spotkurser 

afholdt. Fx vægttab. 

Floorball Tonny. Er ny afdeling i LUI og har hold første generalforsamling i år. 

Fodbold Nina. Hårdt arbejde for en lille bestyrelse. Men har fået ny styrket 

bestyrelse med suppleant. Har afholdt fodboldskole, også i 

efterårsferien.. Ældste årg. I Prag, Tyrkiet og USA. Kontingentstigning, 

75 kr pr halvår. Nul-alkohol-politik. Starter fodboldfitness op. 

Badminton U11 sølvmedalje i holdturnering i Vejen. Har afviklet stævner i 

samarbejde med DGI. Nye spillere årgang 2010. 75 års jubilæum 

afholdt. 

Tennis Mange medlemmer har deltaget i turnering, Afdelingens træner er 

flyttet til Spanien. Aktivitet under Gonatsport stoppet af regnvejr. Er 

blevet medlem af Tennisunionen. Har inddraget skolen i samarbejde. 

Det ser lovende ud. 

Deltager i år aktivt i DGI sportsfestivalen. Der arbejdes i kommunens 

tennisklubber på en selvfinansieret tennishal, kræver dog kommunens 

garanti. 

Handicap afbud 

 

5. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse  

Esben Buchwald fremlagde regnskab, som blev godkendt. 

 

6. Forelæggelse af budget for indeværende år til godkendelse  

Budgettet godkendes. 

 

7. Fastsættelse af kontingent for medlemmer af hovedforeningen  

Kontingent 60,00 kr 

 

8. Behandling af eventuelt indkomne forslag.  

Bestyrelsens forslag til vedægtsændring blev godkendt. 

 



Referat fra LUI hovedgeneralforsamling 25. marts 2015 

9. Valg til bestyrelsen  

 

Valgt for 2 år  Jane Randmose 

 Thomas Krog Vest 

Valgt for 1 år Jan Persson 

Afdelingsrepræsentanter til HB Håndbold: Formand, Tonny Hummelshøj 

 Gym. Formand Line K V 

 Floorball: Formanden 

 Fodbold: Formanden 

 Badminton: Formanden 

 Tennis: Formanden 

Nyt æresmedlem Konrad Agger 

 

10. Eventuelt. 

Intet at bemærke 

 

 



Forslag til vedtægtsændringer for LUI  1. marts 2015/EMV 

Til vedtagelse på hovedgeneralforsamling 25. marts 2015 

 

Tekst med rødt er forslag til tilføjelser. Overstreget tekst foreslås slettet. 

 

 

§ 9 Ordinær generalforsamling 

 

Stk. 10. Dagsorden for ordinær hovedgeneralforsamling skal omfatte mindst følgende punkter: 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning  

3.Planer for næste års aktiviteter  

4. Kort forelæggelse af beretning fra de enkelte afdelinger  

5. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse  

6. Forelæggelse af budget for indeværende år til godkendelse  

7. Fastsættelse af kontingent for medlemmer af hovedforeningen  

8. Behandling af eventuelt indkomne forslag.  

9. Valg til bestyrelsen  

a. Valg af formand eller kasserer i hhv. ulige/lige år. 

b. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

c. Valg af bestyrelsessuppleanter 

d. Valg af 2 revisorer 

e. Valg af en revisorsuppleant 

f. Anmeldelse af afdelingsrepræsentanter 

10. Eventuelt. 

 

Stk. 11. Dagsorden for ordinær afdelingsgeneralforsamling skal omfatte mindst følgende punkter: 

 

1. Valg af dirigent.  

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning.  

3. Planer for næste års aktiviteter  

4. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse  

5. Forelæggelse af budget for de indeværende år til godkendelse  

6. Fastsættelse af kontingent.  

7. Behandling af eventuelt indkomne forslag.  

8. Valg til bestyrelsen  

a. Valg af formand eller kasserer i hhv. ulige/lige år.  

b. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

c. Valg af bestyrelsessuppleanter 

 

Til afdelingsgeneralforsamlingen har en repræsentant fra hovedbestyrelsen taleret, men ikke 

stemmeret. 

 



Forslag til vedtægtsændringer for LUI  1. marts 2015/EMV 

Til vedtagelse på hovedgeneralforsamling 25. marts 2015 

§12 Økonomi 

Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskaber for såvel hovedforeningen som de enkelte 

afdelinger revideres af en af de to revisorer, som er valgt på hovedgeneralforsamlingen, jf. §9 

stk. 10. 

 

 

§18 Våbenpåtegning 

I henhold til den til enhver tid gældende Våbenlov er LUI's skytteafdeling berettiget til at afgive 

våbenpåtegning. I henhold til loven er afdelingens bestyrelse forpligtet til at give orientering til 

politiet, eller om fornødent , at tilbagekalde påtegningen overfor et medlem, der efter bestyrelsens 

skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til våben. 

 

§18 Særlige forhold vedr. skytteafdelingen 

Forhold, som gælder særligt for skytteafdelingen for at denne kan leve op til gældende 

lovgivning, fastlægges af afdelingsbestyrelsen i dennes forretningsorden. 

 


