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Beretning til foreningsgeneralforsamling 30. marts 2017 
For perioden 1.april 2016 – 30. marts 2017 
 
 

1 Præsentation af foreningen / organisering 
 
 

 
 
 

1.1 Hovedbestyrelsen 

Medlemmer af hovedbestyrelsen har i den forgangne periode været: 
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2 Generelt 

Vi har gennem det seneste år holdt fast i – og gennemført – mange traditionsrige arrange-
menter og aktiviteter. Men det er også et år, hvor vi for alvor har taget fat i den udfordring, 
mange foreninger står overfor, med at imødekomme danskernes ændrede motionsvaner.  
 
Det betyder bl.a., at vi ikke har brugt meget tid på HB-møder – vi har kun afholdt et enkelt 
det seneste år – i stedet har vi brugt tid på at mødes om foreningsudvikling. 
 
Vi glæder os til stadighed over, at LUI kan samle den største del af organiseret idræt i Lynge-
Uggeløse. LUI er en levende forening, som gennem meget aktive afdelinger sikrer gode 
idrætstilbud og et rigtig godt foreningsmiljø - såvel på banen som i caféen, og hvor vi ellers 
mødes.  Det kan kun lykkes, fordi der er så mange engagerede frivillige trænere, ledere mv. 
Det er – og har altid været – en stor opgave at fastholde og rekruttere frivillige, men det er 
ikke mit indtryk, at det er blevet sværere de seneste år, selv om medlemmernes forventnin-
ger er ændret over årene. Et vigtigt element er i den sammenhæng, at vi husker – og at vi tør 
– fortælle medlemmerne om vores forventninger til dem i et forpligtende fællesskab, som en 
forening nu engang er. 
 
Gode fysiske rammer for vores forening er også en vigtig forudsætning. Vi har gode fysiske 
rammer – to dejlige haller, fitness-lokale og gode udendørs fodbold- og tennisbaner. Vi 
mangler bare at få petanque flyttet ”hjem” til idrætsanlægget, og vi tror på, det lykkes inden 
for ikke alt for lang tid.  De gode faciliteter skal vedligeholdes for at bevare den høje stan-
dard. Desværre er der igen sket nedskæringer i bemandingen på anlægget, hvilket ikke er 
uproblematisk for den daglige drift og vedligeholdelse. Brugerrådet gør en stor indsats for at 
gøre opmærksom på konsekvenserne af nedskæringerne, og vi kan kun håbe på, at der sker 
forbedringer. Den lavere bemanding har også betydet, at afdelingerne nu selv skal stå for 
opsætning af mål, net mv. Her er det mit indtryk, at alle er gået konstruktivt og positivt ind i 
dette, således at skift mellem de forskellige idrætter i dag fungerer rigtig godt. 
 
Hvad angår nedskæringer så vi desværre igen også nedskæringer i aktivitetstilskuddet (Alle-
rødordningen) til børn og unge under 25 år. Tilskuddet er over ganske få år blevet beskåret 
med næsten 50%, hvilket afspejles i kontingentstigninger. 
 
Nedskæringerne står i kontrast til Allerød Kommunes nye Fritidspolitik, som vi via Allerød 
Idrætsunion og deltagelse i foreningsmøder har været med til at give input til. Det bliver in-
teressant at se de mere konkrete handleplaner, som skal udformes for at udmønte Fritidspo-
litikken. 
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3 Gennemførte aktiviteter 

 
3.1 Lynge Byfest og Kræmmermarked 26.-28. august 2016 

 
Vi deltog igen med en stand på Lynge Byfest og 
Kræmmermarked. Flere afdelinger bakkede op 
om tiltaget. Vi havde gjort lidt mere ud af stan-
den med nye beach flag og banner. Det er svært 
direkte at måle effekten af vores tilstedevæ-
relse, men vi mener, det vigtigt at være synlige i 
lokalområdet, og er klar igen til sommer. 
 
 
 
 

 
 

3.2 Handelsbankløbet 28. august 2016 

 
Handelsbankløbet blev igen 
gennemført med ruter på hhv. 5 
og 3 km, og som noget nyt en 
gårute på ca. 3 km. Gymnastik-
afdelingen stod for opvarmnin-
gen. Fitness hjalp til med at 
finde hjælpere, og i fællesskab 
har vi efterhånden fået etable-
ret en lille fast skare af hjælpere 
til løbet. Vi har også fået opbyg-

get en vis rutine i afvikling af løbet, så selv om der altid er forbedringsmuligheder, er vi rigtig 
godt tilfredse med resultatet. Der var knap 100 deltagere, hvilket udløste et tilskud på kr. 
5000 fra Handelsbanken. Tak for det.  
 
 

3.3 Go'nat sport 17. juni 2016 

 
Go’nat Sport har været på programmet 
siden 2006 og var det også i 2016. Som altid 
en god aften med masser af aktvitet både 
ude og inde. Stort set alle afdelinger bakker 
op om denne fantastiske aften for børn og 
unge, hvilket er dejligt at se. 
 
 
 
 

 



  Side 4 af 8 

3.4 Træner/leder-fest januar 2017 

 
Træner/leder-festen valgte vi at afholde i ja-
nuar. Der var god tilslutning med 80 tilmeldte. 
Det blev en meget vellykket aften med god 
mad, underholdning og dans. Vi havde i år valgt 
at udsætte festen til januar og bruge lidt flere 
penge på underholdningen. Mette Bloch holdt 
et oplæg, som ikke bare var underholdende 
men også gav stor inspiration for deltagerne.  
 
 

 
3.5 Førstehjælpskursus 

Det var egentlig planen at afholde førstehjælpskursus, men efter en del planlægning fik vi at 
vide af vores kursus-udbyder KAI-sport, at der ikke var flere penge til kurser i år (2016) . Vi 
arbejder videre med planerne og forventer at afholde kursus i 2017. 
 

3.6 Samarbejde med Lynge Skole 

Vi har – med Thomas som tovholder – forsøgt at få mere gang i samarbejde med skolen. Det 
har indtil nu resulteret i interesse for samarbejde med skytterne om skoleskydning (DGI). 
  

3.7 Lyngemessen 24.-25. marts 2017 

 
Sidste weekend deltog vi ved Lyngemessen, arrange-
ret af Lynge Erhvervsforening. 
Thomas havde gjort en kæmpe indsats for at arran-
gere ”Kom og leg med LUI” i Hal 2, hvor afdelingerne 
stod for underholdning af børn – og andre barnlige 
sjæle. 
 
 
Foto: Allerød Nyt 

 
 

Vi havde også en stand på messen, og der kom rigtig 
mange forbi, som vi benyttede chancen til at få en 
snak med – særligt om vores idéer til nye aktiviteter. 
 
Et par rigtig gode dage med mange besøgende. 
 
Udover at det er en god mulighed for os til at møde 
Lynges borgere, er det i det hele taget vigtigt for os 
at støtte op om denne slags aktiviteter, som styrker 
det lokale sammenhold. 
 
 
Foto: Allerød Nyt 
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4 Medlemstal 
Vi havde pr. 31. december 2016 1705 aktive medlemmer. Udvikling i medlemstallet de sene-
ste år ses nedenstående. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

”Små” afdelinger 
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Sammenlignet med befolkningstallet i Lynge (Befolkningsprognose fra Allerød Kommune 
2013, Lynge skoledistrikt), ser det sådan ud: 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Bemærk at der er tale om antal medlemskaber, og at der i et vist omfang er sammenfald af medlem-
mer i afdelingerne. Befolkningstal er hentet på www.alleroedkommune.dk, hvor nyeste tal er befolk-
ningsprognose fra 2013. Tallene er således behæftet med en lille usikkerhed, men giver dog et godt 
billede af, at det særligt er børn, vi har fat i som medlemmer. 
  

2012 2013 2014 2015 2016

LUI 572 699 778 777 758

Befolkningstal 3430 3443 3448 3443 3454

Andel 17% 20% 23% 23% 22%
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LUI medlemmer og befolkningstal 25+ år

http://www.alleroedkommune.dk/
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5 Foreningsudvikling 
Foreningerne er i dag udfordret af mange andre tilbud og ændrede motionsvaner, ikke mindst 
hos de voksne. For at have en berettigelse som forening skal vi følge med denne udvikling, så vi 
også fremover kan tilbyde aktiviteter, der modsvarer befolkningens ønsker, behov og vaner. 
Det er også nødvendigt konstant at have fokus på udvikling, hvis vi fortsat skal være Lynge-Ug-
geløses foretrukne forening. Derfor har vi igangsat et udviklingsforløb ”LUI på tværs og på top-
pen”. 
 

Vi fik sammensat en gruppe af 9 personer fra LUI – forret-
ningsudvalget samt 4 andre. Med god hjælp fra en konsu-
lent fra ”Bevæg Dig For Livet” gik vi i gang i oktober 2016 
og har siden haft godt gang i processen. 
 
Status er lige nu, at vi har besluttet at igangsætte nye akti-
viteter – løb, cykling/MTB og outdoor fitness/styrketræ-
ning. Der er undervejs i forløbet vendt mange andre idéer 
og tanker, som vi har samlet op og gemmer til senere. 
 
 
 
 
 

Status pr. 5/2-17 for processen og de løbende resultater og beslutninger er vist nedenstå-
ende. Efterfølgende har vi på Lyngemessen talt med rigtig mange om vores plan om at igang-
sætte nye aktiviteter, og vi er igen blevet bekræftet i, at vi har gang i noget rigtigt. 
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6 Afslutning og tak 
Vi har det forgangne år også i hovedforeningen trukket store veksler på de frivillige fra afde-
lingerne, og det er en fornøjelse at opleve den opbakning, der er fra de fleste afdelinger til 
fælles arrangementer. 
 
Stor TAK til: 
 

• Alle de frivillige, engagerede trænere og ledere, der lægger et utal af timer i LUI 

• Personale på Lynge Idrætsanlæg, brugerrådet og Sports Caféen for fantastisk samarbejde 

• LUIs Venner for støtten til ungdomsarbejdet og for de gode arrangementer 

• Lynge Erhvervsforening – særligt for det store arbejde med Lyngemessen 

• Alle andre samarbejdspartnere 
 
 
 
30. marts 2017 / Else M. Vad 


