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Forretningsorden for  

Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening 
 

Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter 
følgende:  

Bestyrelsen  

Bestyrelsen som vælges på årsmødet består af 5 personer: Formand og fire 
bestyrelsesmedlemmer. 
Desuden vælges der en suppleant til Bestyrelsen.  
Alle poster i bestyrelsen og udvalg er ulønnede. Omkostningsgodtgørelse i forbindelse med 
bestyrelses- og udvalgsarbejdet for foreningen dækkes mod bilag.  
 
Der er ansat en kasserer, der bliver aflønnet. Vedkommende står for den daglige bogføring 
vha. Conventus samt årsregnskab m.m.  

Møder  

Hele bestyrelsen holder møde ca. 1 gang pr. måned.  
 
Der afholdes udvalgsmøde 1 gang årligt. Desuden er der årsmøde, hvor udvalgsmedlemmerne 
har pligt til at møde op. Ønskelig er det, at trænere og medlemmer deltager.  
 
Mødedatoer for faste møder i bestyrelsen, udvalgsmøder og årsmøde fastsættes for det 
kommende år umiddelbart efter årsmødet.  
 
Der skal udsendes dagsorden senest 5 dage før.  

Årsmøde  

LUG’s årsmøde afholdes inden d. 1 marts.  
 
Det er ønskeligt, at alle udvalgsmedlemmer møder op. Udvalgsformand har mødepligt; 
aflægger og afleverer årsberetning, som derefter afleveres til LUG’s sekretær.  
 
Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 15 år, og som har været medlem af foreningen i 
mere end 10 dage, har stemmeret, samt forældre til børn under 15 år, der indenfor det sidste 
år har dyrket idræt i foreningen.  

Aktivitetsudvalg  

Bestyrelsen kan oprette små ad hoc-udvalg til at klare løbende mindre opgaver i foreningen. 
Eksempelvis udvalg til at arrangere fester, sportsdage, sociale arrangementer o.lign.  
 
Landsbyfesten har et fast udvalg som vælges for 2 år af gangen forskudt af hinanden.  
Bestyrelsen skal have tilsendt referater fra Byfestudvalg (lugbestyrelsen@gmail.com).  
 
Aktiviteterne inviterer bestyrelsesmedlemmer til udvalgsmøder efter behov. Aktiviteterne 
har pligt til at sende referater fra udvalgsmøder til bestyrelsen (lugbestyrelsen@gmail.com). 

mailto:lugbestyrelsen@gmail.com
mailto:lugbestyrelsen@gmail.com
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Sportsudvalg  

Alle idrætsgrene styres af et sportsudvalg, som består af 1-5 personer pr. sportsgren. 
 
Sportsudvalgene har ikke kompetence til at lave sponsoraftaler.  
 
Det er Sportsudvalgets ansvar at holde bestyrelsen orienteret om udvalgets aktiviteter.  
Bestyrelsen inviteres til udvalgsmøder efter behov. Sportsudvalgene sender referat til 
bestyrelsen (lugbestyrelsen@gmail.com).  
 
Sportsudvalget har pligt til at bidrage til fællesskabet i foreningen, samt i diverse 
arrangementer.  

Nye tiltag  

Foreningen skal altid være parat til at tage imod nye ideer og hjælpe disse på vej.  
Foreningen kan støtte økonomisk og organisatorisk. En ” ny ide” vil starte op som et ad hoc-
gruppe, for så senere at evt. nedsætte et udvalg.  

Kontingent  

Diverse udvalg fastsætter kontingent som skal godkendes af bestyrelsen. Kontingent betales 
vha. Conventus eller opkræves af kassereren.  
 
Hver træner skal hurtigst muligt efter sæsonstart, senest 3 uger efter, udfylde en deltagerliste 
(se under Links & mere på LUG’s hjemmeside). Det er udvalgets ansvar at aflevere denne til 
kassereren.  
 
Udvalget/træner/ansvarlig skal, såfremt der kommer nye spillere/deltagere efter, at 
deltagerlisten er afleveret, sørge for at aflevere en deltageliste med nye spillere/deltagere. 

Træner  

Ved udbetaling af omkostningsgodtgørelse skal et omkostningsskema udfyldes og afleveres til 
udvalgsformanden (se under Links & mere på LUG’s hjemmeside). Udefrakommende trænere har 

mulighed for kørselsgodtgørelse/honorar inden for godtgørelsesbestemmelserne efter godkendelse 

af bestyrelsen. 
 
Første gang man er træner eller hjælpetræner på et hold vil man få tilbud om en klubdragt. 
Kontakt udvalgsformanden. 

Trænerkursus  

LUG betaler kursus- og transportudgifter til relevante kurser. Deltagelse i kurser skal 
godkendes af udvalgsformanden.  
 
Transportudgifter dækkes med 2,10 kr. pr km ved kørsel i egen bil og evt. Brobizz. Ved brug af 
offentlig transport dækkes de faktiske omkostninger.  
 
Ved udbetaling af omkostninger til kurser skal ”refusionsbilag” udfyldes (se under Links & 
mere på LUG’s hjemmeside).  

mailto:lugbestyrelsen@gmail.com
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Stævner og træningsophold  

LUG kan yde tilskud til stævnegebyr, træningsophold og kørsel til disse. Bestyrelsen afgør, om 
der ydes tilskud, og hvor stort tilskuddet skal være.  

Belønning 

Type Belønning max. Omfang 
Træner Gavekort til Sportigan Rødding værdi 500 kr. ved aktivitetsafslutning (fx 

hvis man er træner for to gymnastikhold, så udløser det to gavekort). 
Ved sæsonstart udløser hver træner 300 kr. til fællesaktivitet (hvis man er 
træner for flere hold, udløses beløbet kun én gang). 
Som ny LUG træner får man en klubdragt eller softshell (denne kan fornyes 
efter 5 års LUG hverv i træk).  
Hvis man har fået en fra andet LUG hverv, kan man ikke få en mere. 

Hjælpetræner Gavekort til Sportigan Rødding værdi 300 kr. ved aktivitetsafslutning (fx 
hvis man er hjælpetræner for to gymnastikhold, så udløser det to gavekort). 
Ved sæsonstart udløser hver hjælpetræner 300 kr. til fællesaktivitet (hvis 
man er træner for flere hold, udløses beløbet kun én gang). 
Som ny LUG hjælpetræner får man en klubdragt eller softshell (denne kan 
fornyes efter 5 års LUG hverv i træk).  
Hvis man har fået en fra andet LUG hverv, kan man ikke få en mere. 

Frivillig hjælper 
(småopgaver) 

Et tak! 

Udvalgsmedlem Klubdragt eller softshell som nyt udvalgsmedlem, hvis man ikke har en fra 
andet LUG hverv (denne kan fornyes efter 5 års LUG hverv i træk).  
Ved sæsonstart udløser hvert udvalgsmedlem 300 kr. til fællesaktivitet (hvis 
man er træner og udvalgsmedlem indenfor samme gren, udløses beløbet 
kun én gang) 
 

Bestyrelsesmedlem Klubdragt eller softshell som nyt bestyrelsesmedlem, hvis man ikke har en 
fra andet LUG hverv (denne kan fornyes efter 5 års LUG hverv i træk).  
Ved sæsonstart udløser hvert udvalgsmedlem 300 kr. til fællesaktivitet.  
 

Byfestudvalg Gavekort til Sportigan Rødding værdi 500 kr. ved aktivitetsafslutning  
Klubdragt eller softshell som nyt udvalgsmedlem, hvis man ikke har en fra 
andet LUG hverv (denne kan fornyes efter 5 års LUG hverv i træk).  
Ved sæsonstart udløser hvert udvalgsmedlem 300 kr. til fællesaktivitet.  

Ad hoc udvalg Små takkegaver når de stopper i udvalget. 
Pedellerne Små takkegaver når de stopper. 
 

Ved sæsonafslutning må trænerne give udøverne for 20 kr. /deltager. Fx sodavand + slik eller 

lign. Vi opfordrer dog til, at man tænker sundhed ind i det. Husk vi opfordrer til indkøb hos OK 

Rødding. 

Som udgangspunkt må ikke-LUG-valgte udvalgsmedlemmer gerne deltage i denne aktivitet, 

men kun LUG valgte udløser pengene. Undtaget er dog de 3 Ringriddermedlemmer i 
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byfestudvalget samt fodboldtrænere fra andre klubber med hvilke LUG har et samarbejde. 

Disse udløser også 300 kr. pr. mand til en fællesaktivitet. 

Eksempler på fællesaktivitet:  

 Gymnastiktrænerne samt udvalgsmedlemmerne for gymnastik tager på fællestur ud at 

se verdensholdet, hvorefter de tager på cafétur. 

 Fodboldudvalg samt trænerne tager til fodboldkamp i Esbjerg, hvorefter de bowler. 

 Svømmeudvalg og trænerne vælger at holde en hyggelig julefrokost. 

 Det ”store” badmintonudvalg tager konen med ud at spise  Eller går sammen med et 

af de andre udvalg. 

Det er kun fantasien der sætter grænserne, så længe det er fælles for udvalg og trænerne. Der 

skal forelægge kvittering på aktiviteten. 

Samarbejde i Lintrup  

I LUG samarbejdes der på kryds og tværs af alle udvalgene.  
 
Vi skal respektere hinandens ydelse til klubben og andre foreninger i Lintrup.  
Vi skal undgå, at de samme børn får flere tilbud fra aktiviteter på samme tidspunkt.  
 
Derfor har vi valgt at have et sæt regler, så vi tilgodeser hinandens højsæsoner: 

 Gymnastik har første prioritet på tider i efterår/vintersæson 
 Fodbold har første prioritet på tider i forår/sommersæson 
 Svømning har altid tirsdage fra oktober til april 
 Spejder har onsdage. Har man planer om onsdagstimer tjekker man op med spejderne 

først.  
 
Derudover opfordres alle udvalg til at bruge den fælles hjemmeside i Lintrup: www.lintrup.dk 

Hjemmesiden  

Diverse udvalg har pligt til, at ajourføre deres links m.m. på www.lintruplug.dk  Skriv gerne 
indlæg til hjemmesiden, gerne med billeder, så vores hjemmeside altid er opdateret og ser 
indbydende ud.  
 
Indlæg sendes til Henny Olsen: hennyolsen@lintrup.dk  
 
Under links m.m. kan I finde følgende:  
 

 Børneattest fra Politiet  
 Stamdatakort  
 Refusionsbilag  
 Kørselsregnskab  
 Liste over Bestyrelsen/Kassereren  

http://www.lintrup.dk/
http://www.lintruplug.dk/
mailto:hennyolsen@lintrup.dk
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LUG’en  

LUG’en er et blad som udkommer 2 gange årligt samt ekstra tillæg der omhandler 
Landsbyfesten.  
 
LUG’en er et blad, der beskriver diverse udvalg og aktiviteter. Desuden er alle andre 
foreninger i området velkomne til at skrive et indlæg.  
 
Der kommer, for hver gang LUG’en udgives, en køreplan til diverse udvalg, der beskriver, hvad 
man skal gøre.  
 
LUG’s mailadresse: lugbestyrelsen@gmail.com     
Ansvarshavende redaktør og layout: Louise Rechnitzer Madsen 

Gaveregulativ  

Til bestyrelsesmedlemmer, udvalgsformænd (købes af bestyrelsen) og udvalgsmedlemmer 
(købes af de enkelte udvalg) gives der en erkendtlighed på 300 kr. på følgende mærkedage: 
  

 Bryllup  
 Sølvbryllup  
 Runde fødselsdage  
 Begravelse/bisættelse  

Aktivitetscenter  

Alle udvalg har modtaget et antal tavler i Aktivitetscenteret. Udvalgene har ansvar for at 
ajourføre tavlerne.  
 
Booking af mødelokalerne er ved Bennedikte Andersen, tlf.: 74 85 54 23 eller mailadresse: 
toftager16@lintrup.dk  

Aktivitetskalender  

På www.lintrup.dk  kan du finde Lintrups Aktivitetskalender. Du kan få en log-in kode ved 
Jens Chr. Andersen, så I selv kan booke, tlf.: 74 85 54 23  

DGI  

LUG hører ind under DGI sydvest. Udvalgsmedlemmer og trænere kan gratis bestille Udspil, 
som er fyldt med gode informationer og ideer på www.dgi.dk    

Diverse 

Bestyrelsen udsender nyhedsbrev til udvalgsmedlemmer efter behov. 
 
Kassereren skal have en liste over, hvilke trænere der har hvilke hold.  
 
Bestyrelsen orienteres om ansøgninger ved fonde, indstillinger til skulderklap o.lign.  
 
Udvalgene må meget gerne lave omtaler og annoncer til Ny Tirsdag. Ved annoncer: husk at 
skrive vores sponsorer på: (OK, Tornum Auto)  
 

mailto:lugbestyrelsen@gmail.com
mailto:toftager16@lintrup.dk
http://www.lintrup.dk/
http://www.dgi.dk/
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Husk Aktivitetskalender i Rødding Avis. De skal bruge følgende oplysninger:  
 dato 
 klokkeslæt 
 emne 
 sted  
 arrangør 

 
 
Tak for din indsats.  
 
Det kommer mange til gode!  
 

Vedtaget d. 15. juni 2015 

 


