
REFERAT BESTYRELSESMØDE IF LYSENG FODBOLD 11.06.19  - MØDE NR 15 

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 – 17.45 

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

• Saldobalance mm.  

Ikke det store at bemærke. Der er solgt flere målaktier en normalt. Fodboldskolen ser 

fornuftig ud. Rengøring af klubhus bliver fremover en lavere udgift ved ny leverandør 

TAMU. 

• Kommende kontingentstruktur i Lyseng. 

Det fremlagte forslag er som udgangspunkt godkendt, men med justeringer fra U11 og opefter. 

Kontingentstrukturen fremsendes til alle medlemmer og har effekt fra efterårskontingentet 

efterår 2019. 

• Status Fodboldskole/Hyggebold 

Fodboldskolen ser godt ud i forhold til sidste år. Opmærksomhed i forhold til strømafregning i 

forhold til Hyggebold. 

• Deltagelse i DBU stævner, som ikke er alm. Turneringer. F.eks Djursland Cup. 

Udsættes til næste møde.  

2. Opsamling fra sidste møde 

Drøftes kun hvis der er noget som er presserende. Bilag referat fra sidste møde.  

Ikke noget. 

17.45 – 19.30 
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3. Indkomne punkter  

• Status projekt ”Fremtidens ungdomsmiljø” Henrik Brandt deltager. Der er afsat 45. min til 
punktet. (Punktet drøftes til sidst 18.45-19.30) 

Henrik gav en midtvejsstatus på projektet. 

Hvorfor går det godt i Lyseng og hvilke udfordringer er der? 

Henrik vil i ”rapporten” komme med bud på: 

Hvad skal Lysengs fremtidige vision være?  

Hvad skal der leveres af tiltag på forskellige indsatsområder? 

Behov for ansatte/fremtidig organisering 

Videre køreplan for projektet: Henrik sender en sammenfatning til bestyrelsen, som foreløbig til 
internt brug. Vi drøfter det på næste bestyrelsesmøde i august. Henrik inviteres til et 
bestyrelsesmøde i september. Herudover foreslår Henrik projektet fremlagt på en konference i 
Lyseng. 

• Indkomne mails/henvendelse til drøftelse. Prioriteret af Annette 

Ikke noget. 

• Børnefodbold i AGF. Hvordan forholder vi som bestyrelse os til denne satsning? 

Bestyrelsen afventer og ser hvad effekten er. Herunder den nye kontingentstruktur i Lyseng. 

• Ny træner Herre 1 

Jesper Højlund er ansat som førsteholdstræner for Herre 1 fra 1. juli. 

4. Punkter til næste bestyrelsesmøde 

• Deltagelse i DBU stævner, som ikke er alm. Turneringer. F.eks Djursland Cup 

• Omklædningsrum og bolde 

• Projekt ”Fremtidens fodboldmiljø”  

5. Evt. 

H.C sender et forslag til indkøb af et system der hedder Eye for Talent. Drøftes evt. til næste møde. 

6. Datoer kommende bestyrelsesmøder 



Tirsdag 13. august 17.00 – 19.00 


