
REFERAT BESTYRELSESMØDE IF LYSENG FODBOLD 09.04.19  - MØDE NR 13 

DELTAGERE 

Navn Mobil nummer Mail adresse 

Lars Emil Andersen 2229 6172 Lars.andersen@ps.rm.dk  

Claus Moldt 2682 7059 cm@effekt-law.dk 

Jan Madsen 2920 4110 duma@mail.dk 

Anders Bentholm 2324 1591 Anders.bentholm@nordea.com  

Hans Christian Hansen 2615 0111 hc@eye-eye.dk 

Ane Kirk 2064 5516 ane@gulmann.dk 

Flemming Jensen 4061 2535 fmj@ecograf.dk 

Annette Hansen 2020 8128 ahakgh@post12.tele.dk  

Tom Helligsøe 2149 9097 Helligsoe@c.dk  

17.00 – 18.30  

1. Økonomi m.m Mikkel deltager fast under dette punkt 

• Saldobalance mm.  

Overordnet ser det fint ud. Kontingentet er lidt bagud i forhold til sidste år, men det kan skyldes 

lidt færre medlemmer og nyt system. 

Mikkel orienterede om caps SportsMaster og spilldragt fra Hummel. Vi har fået lov af Hummel til 

at lave en ny spilledragt. Mikkel har go til at gå videre herunder også med kontraktforhandling. 

Tom deltager. 

 

• Budget 2019 

Udvalget arbejder videre. Busudgifter: Lars Emil laver et udkast til hvordan vi kan reducere 

busudgifter i Lyseng. 

 

2. Opsamling fra sidste møde 

Kort opsamling på punkter fra sidste møde. Bilag referat fra sidste møde.  

Intet at bemærke. 

3. Indkomne punkter  

• Indkomne mails/henvendelse til drøftelse.  
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Henvendelse omkring Handicapfodbold. Annette skriver tilbage til vedkommende om at vi kan 
stille faciliteter til rådighed. 

• Spillertøj. Oplæg fra Mikkel sendt pr mail.  

Behandlet under punkt 1 

• Licens drenge, status og orientering omkring AGF. 

AGF har droppet Topcenter i Lyseng, de har reduceret antallet af centre. 

• Status projekt Henrik Brandt. 

Udflugten i weekenden har været en god inspirations tur med masser af ideer til organisering 
og struktur. Der udarbejdes senere en rapport hvor turen indgår. 

• Status frivillighed. 

Tom og Jan har fået enkelte henvendelser og arbejder videre med det. 

• Status sportschef, udviklingstræner.  

Sportschef: Fortsat i proces.  

Licens: Under forudsætning af at Lyseng får en drengelicens ansættes en udviklingstræner jvnf. 
DBU licens retningslinjer. 

Vi skal have set på udvikling på pigesiden. 

• Sponsornetværk. (Flemming) 

Første netværksmøde er afholdt d.d med 8 deltagere. God positiv stemning. Næste møde er 
om 3 uger.  

• Lyseng 50 års jubilæum i 2020 

Udsættes til næste møde 

• Tilbud rengøring 

Vi har fået et rengøringstilbud fra TAMU. Bestyrelsen beslutter at takke ja til tilbuddet. 

 

4. Punkter til næste bestyrelsesmøde 



• Drøftelse af mulighed for satsning på den kommercielle side. 

• Lyseng 50 års jubilæum 2020 

5. Evt. 

1. Der arbejdes videre med etablering af endnu en kunststofbane.  
2. Tom deltager i generalforsamlingen i hovedforeningen 
3. Der er fremlagt et forslag til forandring af lokaler. Forslaget skal finansieres af fonde og 

tilskud udefra, da der ikke er plads i Lysengs budget. Inde forslaget realiseres skal det 
godkendes af Aarhus Kommune. 

 

6. Datoer kommende bestyrelsesmøder 

Bestyrelsesmøde 7. maj 17.00 


