
LUI generalforsamling 31.marts 2016 

Side 1 af 2 
 

Referat 

1. Valg af dirigent 
Finn Lindkvist blev valgt, takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

2. Foreningens beretning 
Foreningens beretning blev fremlagt af formand Else Vad. Beretning findes som særskilt dokument. 
Beretningen blev taget til efterretning. 

3. Planer for næste års aktiviteter 
Blev fremlagt af Else Vad. Findes i samme dokument som beretningen. 

4. Afdelingernes årsberetninger 
Der blev fremlagt korte beretninger fra de tilstedeværende afdelinger: Håndbold, fodbold, volleyball, 
skytter, badminton, fitness og gymnastik. 

Der henvises i øvrigt til beretninger fra de enkelt afdelingers generalforsamlinger. 

Herudover gav formand for brugerrådet, Lars Jonsson, en kort orientering om aktuelle emner i 
brugerrådet. 
 
5. Foreningens årsregnskab for 2015 
Kasserer, Esben Buchwald, gennemgik regnskabet, som herefter blev godkendt. 

6. Foreningens budget for 2016 
Kassereren fremlagde budgettet, som herefter blev godkendt. 

7. Fastlæggelse af foreningskontingent 
Kontingent for medlemmer af LUI (uden afdelings-medlemskab) blev fastlagt til 60 DKK. 

8. Indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag. 

9. Valg 
a. Kasserer for 2 år:   Esben Buchwald blev genvalgt. 
b. Bestyrelsesmedlem for 2 år: Jan Persson blev genvalgt 
c. Revisor for 2 år:  Christian Nejstgaard blev genvalgt 
d. Revisorsuppleant for 1 år: Elsebeth John 

Fra afdelingerne blev følgende repræsentanter til hovedbestyrelsen meldt ind: 
 Håndbold: Tonny Hummelshøj 
 Fodbold: Lars Jonsson 
 Skytter: Leif Rasmussen 
 Volleyball: Claus Hjerrild 
 Badminton: Anne Merete Pedersen 
 Fitness: Katrine Grignon 
 Gymnastik: Line Krog West 

 

Hovedbestyrelsen består herefter af ovennævnte samt 
 Formand Else M. Vad 
 Bestyrelsesmedlemmer Jane Randmose og Thomas Krog West 
 Revisor: Mette Høeberg Sørensen 
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10. Prisuddelinger 
Alle priser er uddelt som led i aktiv træning og bestyrelsesmøder i hallerne mv. 
 
11. Evt. 
Jan spurgte, hvem der står for vedligeholdelse af møbler i caféen. Det røde læder krakelerer. De grønne 
og sorte er fine - Esben tager det op med Allerød Service. 

Der var snak omkring Beach Volley bane, men hvad er status? Den står på en ønskeliste ift. Allerød 
Kommune. Den bane, der findes på Ravnsholtskolen, blev etableret med tilskud fra Allerød Kommune. 

Esben spurgte, hvem der sørger for harpiksfjerner i dispensere? Er det Allerød Service? Badminton 
nævnte, at det er en udfordring med harpiks ift. at rense gulvet. 

LUI har indkøbt isposer, som findes på LUI-kontoret. De forsvinder forholdsvis hurtigt. Anvendelse vil blive 
præciseret. Der var enighed om, at det er en service, vi skal have. 

Tonny nævnte, at håndbold vil genoptage annoncering i ”LUI Spalten” for at give opmærksomhed. 

Tonny foreslog, at vi arrangerer et løb eller en aktivitet mere i LUI. Bestyrelsens indstilling var, at der i 
første omgang arbejdes på at styrke Handelsbankløbet. 

Håndbold har klubdag 19. maj med præsentation af ”Knæk kurven”. Alle afdelinger inviteres ti at høre 
med. 

Lars berettede, at hjertestarteren har været i brug – og reddet liv.  

Else erindrede om, at der skal være styr på børneattester. Vejledning findes på www.DGI.dk. 

 

Formanden takkede for god dialog, ro og orden – og takkede dirigenten. 

 

 

Referent: Thomas Krog West 

 

 

 

 

_______________________________ 

Dirigent Finn Lindkvist 

 

 

 

  


