
Dagsorden

Finn Lindkvist - Takkede for valget.a.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamling var lovligt indkaldt.b.

Valg af dirigent1.

Formanden aflagde beretninga.
Materiale for beretning forefindes særskilt på hjemmesiden.b.
Formanden takkede de mange bidragsydere i det forgangne år.c.

Er tiden løbet fra Navnet "Lynge Uggeløse Idrætsforening"?i.
Emnet tages op i LUI's hovedbestyrelse.ii.

Kommentar fra 'Sismo'd.

Koordinering af kalender med Erhvervsforeningen - Denne generalforsamling 
falder sammen med Erhvervsforeningen

i.

LUI Forretningsudvalg tager det til efterretning.ii.

Kommentar fra Lars Jonssone.

Beretningen blev godkendt af forsamlingen.f.

Foreningens beretning2.

Formanden fremlagde planen for næste år, se hjemmesiden.a.
Planen blev godkendt af forsamlingen.b.

Planer for næste års aktiviteter3.

Afdelingernes årsberetninger4.

Beretninger

Badminton: Ikke tilstede○

200+ medlemmer

Nye maskiner og tungere håndvægte til de unge

Slidtage imødegås med udskiftning og vedligehold

Kørt et forsøg med Fodbold piger - Har givet værdi for både fodbold pigerne og LUI 
Fitness



Har gennemført formandsskifte. Ny formand: Jan Persson

Jan Aabling indtrådt i bestyrelsen for LUI Fitness.

Jan Aabling takkede for tilliden og glæder sig over at være valgt ind.

Fitness: v/Jan Aabling○

Floorball: Ikke tilstede○

Penge til udvikling af aktivitet for trænere og medlemmer er brugt□
Arbejdet med værdigrundlaget i klubben□
Udviklingsarbejdet startede småt - erfaringen er at det gav godt, selv om det 
var få tilmeldte i starten. Anbefaling til andre: Hold fast og klø på!

□

Kørt et udviklingsforløb: 'Klubber der rykker'

Fodbold takkede for samarbejdet med LUI Fitness og vil forsætte med at 
indarbejde Fitness aktiviteter, hvor det findes relevant.



Fodbold: v/Lars Jonsson○

Formanden bød velkommen
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indarbejde Fitness aktiviteter, hvor det findes relevant.
Nedsætter en ungdomsbestyrelse, så de unge kommer med i 
beslutningsprocesserne.



Økonomien er et lille minus i år - intet problem.

Lasagne, Cola og Champions League. - Det virker!□
Håber på oprykning for 2 herre senior hold i år - hvor der er godt sammenhold.

Bestyrelsen reduceret lidt, men velfungerende. 

Deltager i foreningsudvikling

Parkour har ikke været på programmet i år, men ser ud til at kunne genopstå -
instruktør fundet!



Sæson starter godt

Har haft opvisningshold i år efter nogle års pause og de fik ros fra DGI.

625 medlemmer, lidt mere end sidste år.

Vil gerne have flere medlemmer i teen age og forældre segmentet

Samarbejde med LUI Fitness er i støbeskeen

LUI Gymnastik takkede frivillige for samarbejdet igennem sæsonen

Gymnastik: v/Line Krog West○

Handicap: Ikke til stede○

Svært år!

Mistede kasserer - Dødsfald

Gået tilbage i antal medlemmer

Formandsskifte er gennemført 

Bestyrelsen er godt besat igen

Målsætning at få flere medlemmer igen efter tab over året, særligt yngste 
årgange.



Kommentar fra Lars Jonnson (Fodbold) - Det viser hvor vigtigt det er at have 
backup på centrale poster.  Alle afdelinger bør gå hjem og sikre at der er flere 
hænder bag centrale opgaver i den daglige drift.



Håndbold: v/Esben Buchwald○

Pt. 30 medlemmer

Kommer langvejs fra (Helsinge og København)

Alle udtrykker at repræsentere 'Lynge'.

Glade for de nye spillerdragter med tilskud fra LUI Hovedafdeling.

Anlægs situationen er stadig uafklaret og en udfordring

OL deltagelse, spillere på Landshold□
Høstet medaljer af Guld og Sølv i de forskellig rækker/turneringer.□

Sportslige resultater er gode:

Vil gerne have flere medlemmer

Der er en god klubånd og sammenhold

Altid med i de bedste DGI rækker

Pt. 4 hold med

Vi spænder bredt

Ser frem at få et nyt anlæg i Lynge

LUI Petanque er med helt fremme!

Petanque: V/Linda Jørgensen○

Skytter: Ikke til stede○

Tennis: Ikke til stede○

Beretning ligger på LUI Volleys website.

Kvinder 2 division□
Grundstammen:

Volleyball: v/Claus Hjerrild○
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Kvinder 2 division□
Mix Motion: 16-20 stykker til træning om ugen - det er godt.□
Kidz: ca. 40 medlemmer - resultat af 4-5 års arbejde.□

AIU's Lederpris modtaget (Carsten og Jan) og det er vi meget glade for!

Deltager aktivt i klassekampen, skaber stor interesse for Volley. 

Målet er at samle medlemmer op i en tidlig alder.

Der har været udskiftning i bestyrelsen - som forsætter og velfungerende.

Godt samarbejde med de deltagende LUI afdelinger.

Særligt fokus på et veldrevet anlæg - Bemandingen er centralt punkt der har 
bevågenhed.



Prioriteringen fra kommunens side kunne ønskes anderledes ift. midler til 
anlægget og idrætten.



Vi holder en sober tone i debatten og benytter de dertil egnede kanaler overfor 
Allerød Kommune.



Hold øje med kvaliteten på anlægget og sørg for at få relevant 
dokumentation for forhold der kræver at vi at vi skal tage sagen op. 

□

Vi ønsker et sagligt oplyst grundlag når der skal følges op med Allerød 
kommune!

□

Det er til gavn for alle i processen - dialogen.□

Opfordring til alle: 

Orientering fra Brugerrådet: v/Lars Jonsson

Kassereren gennemgik regnskabets centrale postera.
Forsamlingen godkendte regnskabetb.

Foreningens årsregnskab for 20165.

Kassereren gennemgik budgetteta.
Forsamlingen godkendte budgettetb.

Foreningens budget for 20176.

Forslag: Uændret. 60,- pr. medlema.
Godkendt af forsamlingenb.

Forsamlingen fik afklaret: Nej, det gør det ikke.i.
Spørgsmål: Giver det stemmeret i LUI Fodbold at være medlem af LUI's hovedforening?c.

Fastlæggelse af foreningskontingent7.

Ingena.

Indkomne forslag8.

Formand for 2 år, Else M. Vad○

Bestyrelsesmedlem for 2 år, Thomas Krog West○

Bestyrelsesmedlemmer for 2 år, Jane Randmose○

Ingen modkandidater - Alle blev genvalgt af forsamlingen○

Revisor for 2 år, Mette Høeberg Sørensen○

Revisorsuppleant for 1 år, Elsebeth John○

Begge genvalgt på forsamlingen○

Valg 9.

Fitness: Jan Aabling

Fodbold: Lars Jonsson

Gymnastik: Vicky Bulskov Tønder

Håndbold: Henrik 'Sismo' Olsen

Petanque: Linda Jørgensen

Volleyball: Claus Hjerrild

Anmeldelse af afdelingsrepræsentanter til hovedbestyrelsen○
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Volleyball: Claus Hjerrild

Ingen repræsentanter anmeldt fra badminton, tennis, handicap, floorball og skytter.

Kasserer: Esben Buchwald○

Bestyrelsesmedlem: Jan Persson○

Revisor: Christian Nejstgaard○

Bestyrelsesmedlemmer mv. ikke på valg:

Nordea-prisen er uddelt til Heidi Østberg Hansen og Helle Piilmann, gymnastik.a.
Ungdomsprisen er uddelt til Cathrine Randmose, gymnastik.b.
LUI prisen er besluttet, men endnu ikke uddelt eller offentliggjort.c.
Æresmedlem udnævnt: John Kongstedd.

Æresbevisninger1.

Lars Jonsson: Stor tak til Else for altid at være til rådighed med hjælp og sparring.a.

Evt.2.

Dirigenten konstaterede, at vi var igennem dagsordenen i god ro og orden.
Formanden takkede for forsamlingens deltagelse og for dirigentens indsats.

---------------------------------------------
Dato, Finn Lindkvist, Dirigent
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