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Årsberetning 2019 
Denne årsberetning er skrevet, mens LUI og det meste af landet er lukket ned pga. Coronavirus. 
Generalforsamlingen, som skulle have været afholdt inden udgangen af marts måned, er udsat på 
ubestemt tid.  
 
Alle LUIs afdelinger har  i den aktuelle situation udvist stor ansvarlighed og fulgt retningslinjerne 
fra regering, myndigheder, DGI og DIF. Det er vigtigt for os på den måde at give vores bidrag til at 
reducere smittespredningen. 
 
Beretningen dækker perioden fra sidste års generalforsamling 21. marts 2019 til dd. 
 
 

1 Præsentation af foreningen 
LUI består i dag af 14 afdelinger, som hver især tilbyder forskellige idrætter og aktiviteter. Den 
fælles hovedbestyrelse tager sig af fælles aktiviteter og interesser. Vennerne er vores uundværlige 
støtteforening, en selvstændig forening med det formål at støtte ungdomsarbejdet i LUI. 
 
 

 
 
Vores målsætning er: 

● Vi vil samle den organiserede idræt i Lynge og Uggeløse 
● Vi vil være en moderne forening med respekt for traditionerne 
● Vi skal konstant udvikle os, så vi følger med tiden og den efterspørgsel, der er blandt 

borgerne i Lynge og 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. 
 
Vores nyeste afdeling Esport blev oprettet i 2019 og er kommet rigtigt i gang med aktiviteterne i 
starten af 2020. 
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Hovedbestyrelsen 

Medlemmer af hovedbestyrelsen har i den forgangne periode været: 
Formand: Else M. Vad 
Kasserer: Esben Buchwald 
Næstformand: Jane Randmose 
Sekretær og webmaster: Thomas Krog West 
 
Afdelingsrepræsentanter: Jan Schiller Petersen (Håndbold) Linda Rasmussen (Petanque), Anne 
Merete Pedersen (Badminton), Lars Jonsson (Fodbold), Claus Hjerrild (Volleyball), Vicky Bulskov 
Tønder (Gymnastik),Jan Aabling (Fitness), Jesper Egedal (Esport), Christian Danekilde (Skytter) 
 

2 En forening i konstant udvikling 
LUI er som andre foreninger 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 svarer til befolkningens ønsker og vaner.  Derfor har vi nu 
gennem flere år arbejdet målrettet med foreningsudvikling. Det har været med til at igangsætte bl.a. 
Løb, MTB og Esport samt etablering af beachbane og MTB-træningsspor.  
 
Fast punkt på hovedbestyrelsens første møde efter generalforsamlingen er drøftelse af videre 
udviklingstiltag i foreningen. Her tager vi udgangspunkt i vores “idébank”, og  lige nu har vi sat fokus 
på faciliteter - se senere afsnit. 
 
En konstant udfordring er at fastholde og tiltrække de frivillige, som er hele fundamentet for vores 
forening. Det gør vi bedst ved at vise det gode eksempel, anerkende de frivillige og synliggøre den 
forskel de gør. Samtidig skal vi hele tiden huske at kommunikere, hvordan en forening fungerer, og 
turde stille krav til medlemmerne om at bidrage til fællesskabet.  
 
 

3 Aktiviteter og arrangementer i 2019 
 
Lynge-messen 23. - 24. marts 2019 

Vi deltog på Lynge-messen i marts 2019. Vi havde en 
stand, hvor ikke mindst Esport var aktive og tiltrak 
mange besøgende med Virtual Reality. 
 
Flere afdelinger havde desuden arrangeret aktiviteter 
og åbent hus. Der var bl.a. volleyball, håndbold, 
badminton, gymnastik og fodbold i hal 2, airsoft i 
skydekælderen, åbent hus i fitness, petanque på de 
nye baner og tilbud om guidet MTB-tur. 
 
Tak for Lynge Erhvervsforening for en god messe, som 
giver os mulighed for at promovere LUI i 
lokalsamfundet. 
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Go'nat sport 21. juni 2019 

 
Go’nat Sport blev igen i 2019 en succes. Vi har afholdt dette arrangement 
siden 2006, og det har hvert år været en fornøjelse at se, hvor mange børn, 
unge og forældre, der møder op på Lynge Idrætsanlæg til en sjov aften med 
sved på panden. 
 
Vi havde fantastisk vejr, så der var gang i aktiviteterne på hele anlægget. 
Den lejede klatrevæg tiltrak mange klatrelystne børn, og igen kunne vi glæde 
os over voress nye beachbane, som blev flittigt brugt. 
 
Stort set alle afdelinger bakkede op om at arrangere denne fantastiske aften. 
Tak for det. 
 
 

 
 

 
Lynge Byfest og Kræmmermarked 24.-25. august 2019 

Vi deltog igen med en stand på Lynge Byfest og Kræmmermarked. Flere afdelinger bidrog med 
bemanding og aktiviteter. Vi havde et par gode dage i dejligt vejr. Det er svært direkte at måle 
effekten af vores tilstedeværelse, men det er vigtigt for os at være synlige i lokalområdet og bakke 
op om lokale arrangementer. 
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Handelsbankløbet blev afviklet om søndagen med knap 100 deltagere. Løbet var for første gang 
arrangeret af LUIs løbe-afdeling. Tak for en stor indsats til LUI Løb og alle de frivillige hjælpere, der 
stod rundt på ruten, og til Handelsbanken for økonomisk tilskud og godt samarbejde. 
 
Træner/leder-fest januar 

Årets træner/leder-fest blev afholdt 1. februar 2020. Vi ønsker med festen at anerkende den store 
indsats, der bliver lagt af trænere, ledere og andre frivillige i alle LUIs afdelinger. Festen er også 
med til at styrke sammenholdet afdelingerne imellem. De 60 deltagere startede aftenen med line 
dance i Hal 2, under kyndig ledelse af Allerød Linedance. Det var en meget vellykket aften med god 
mad fra Lyngehallens Café. 
 

4 Lynge Idrætsanlæg 
Vi arbejder på at konkretisere idéer til udvikling af faciliteterne på Lynge Idrætsanlæg . Det er 
glædeligt, at vi har alle LUIs afdelinger samlet på anlægget, hvilket vi gerne skulle fortsætte med. 
Vores ønsker til udvikling af Lynge Idrætsanlæg er vist nedenstående. 
 

 

 
Ønsker og behov er fremkommet på en workshop med deltagelse af afdelingerne, og er 
efterfølgende beskrevet i et notat, som er vedlagt Brugerrådets årsrapport, og dermed sendt til 
Kultur- og Idrætsudvalget i februar 2020. Det er vores håb, at Allerød Kommune vil spille positivt med 
på idéerne til udvikling af Lynge Idrætsanlæg, ligesom vi selv vil gå videre med at konkretisere idéerne 
og finde mulige finansieringskilder mv. 
 
Vores mest akutte behov er mere depotplads, ikke mindst til gymnastik- og parkourredskaber. 
Fitness-lokalet har for længst opbrugt kapaciteten, og vi har et stort ønske om at udvide, så der 
kan tages flere medlemmer ind. E-sport har overtaget “Det blå rum”, og har nu efter en kæmpe 
indsats med klargøring af lokalet taget det i brug. Det betyder, at vi ikke længere kan bruge dette 
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lokale til gymnastik, møder, overnatning mv. Skytterne har også selv lagt mange timer og penge i 
ombygning af skydekælderen, som helt klart trænger til en større renovering. 
 
I efteråret 2019 fik vi nyt personale på Lynge Idrætsanlæg, og samtidig er der kommet bemanding 
på anlægget flere aftener.  Det er vi glade for, og samarbejdet fungerer rigtig godt.  
 
 

5 Foreningens rammer 
Lokaler, booking-system, aktivitetstilskud fra kommunen (Allerødordningen) osv. – det er alt 
sammen vigtige elementer for driften af LUI og afdelingerne. Gennem Brugerrådet og vores 
medlemskab af Allerød Idrætsunion (AIU) deltager vi aktivt i dialogmøder, arbejdsgrupper mv., 
hvor disse forhold behandles. Lige nu deltager vi gennem AIU i arbejdet med at nytænke 
tilskudsordninger på kultur- og idrætsområdet i Allerød Kommune. Et vigtigt fokuspunkt for os er 
her, at tilskudsordninger skal være enkle at administrere for foreningerne. 
 
 
 

6 Medlemstal 
Vi havde pr. 31. december 2019 1780 aktive medlemmer, hvilket er en stigning på 90 i forhold til 
sidste år. Hertil kommer 171 trænere og ledere, altså 1951 medlemmer i alt. 
 
Medlemmernes fordeling på afdeling og alder ses nedenstående. Bemærk at der er tale om antal 
medlemskaber, og at der kan være sammenfald af medlemmer i afdelingerne. 
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Udvikling i medlemstallet siden 2012 ses nedenstående.  
 
Alle afdelinger: 

 
 
Afdelinger med færre end 100 medlemmer (Øvr): 
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Sammenlignet med befolkningstallet i Lynge, ser det sådan ud: 
 

 
(Kilde til befolkningstal: Danmarks Statistik, Lynge og Uggeløse Sogne 1. jan. 2020). 

 
Bemærk at der er tale om antal medlemskaber, og at der kan være sammenfald af medlemmer i 
afdelingerne. Der er ligeledes et antal medlemmer, som kommer fra andre byer.  
 
Vi har rigtig godt fat i børnene, ikke mindst de yngste årgange i skolealderen. Der er derimod et 
stort potentiale for flere medlemmer blandt voksne og seniorer. 
 
 
 

7 Afslutning og tak 
Vi har det forgangne år også i hovedforeningen trukket store veksler på de frivillige fra 
afdelingerne, 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 godt samarbejde 
● Vennerne for støtten til ungdomsarbejdet og de gode arrangementer 
● DGI Nordsjælland – bestyrelse og konsulenter for godt samarbejde 
● Lynge Erhvervsforening - for en god messe 
● Lynge Byfest & Kræmmermarked 
● Handelsbanken for godt samarbejde omkring Handelsbankløbet 
● Alle andre samarbejdspartnere 

 
 

 
 

29. marts 2020 / Else M. Vad 


