Årlig generalforsamling i Lyseng
Tirsdag den 19. marts kl 18.30
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Jan Bach blev foreslået af Bestyrelsen og blev valgt.
2. Formandens beretning
Sportslig
Der har være tilfredsstillende resultater på både drenge og pigesiden
U-16 vandt for både drenge og piger.
Herresiden holdt ikke divisionsstatus, men generelt tilfredsstillende på både herre og damesiden.
Temaer i bestyrelsen
Indefodbold er lukket ned jvnf. generalforsamlingen 2018.
Fodboldskolen en succes i 2018, med Astrid og mange frivillige kræfterFrivillighed kommer på dagsordenen i nær fremtid på baggrund af drøftelser i bestyrelsen
Projekt omkring 3F ligaen med bestyrelsen som medspillere. Projektet er dog sat i bero.
Fremtidens fodboldmiljø som et projekt forankret i Henrik Brandt. Bevilget 255.000,- fra DIF og
100.000 fra Lysengs egenkapital.
Erhvervsnetværk er opstartet i Lyseng for at fremme sponser indtægter i Lyseng.
Ansøgning om ekstra kunststofbane nr. 2 er ikke blevet imødekommet, men bestyrelsen fortsætter
arbejdet.
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Pigerne har haft licens i flere år og nu er turen kommet til drengesiden. Lyseng har ansøgt til U-19
drenge.
Økonomi har været drøftet indgående på bestyrelsesmøder og ved generalforsamlingen 2018, blev
et budget fremlagt med et underskud på ca. 183.000,-, men bestyrelsen har arbejdet med at
begrænse underskuddet.
LYS1 projektet som ikke betyder noget for hverdagen i Lyseng fodbold, men vil skabe en synergi
effekt i forbindelse med hallen, bibliotek, dagtilbud, badminton, fitness, etc.
Kommentarer
Tino roste bestyrelsens initiativ omkring Fremtidens fodboldmiljø og at bestyrelsen har søgt om
licens til U-19 drenge.
Opfordring til at bestyrelsen kigger på træningsmuligheder for de mindste årgange på bane 1.

3. Fremlæggelse af regnskab 2018 og budget 2019
Hovedteser:
Omsætning nu rundet 5 mill.
Kontingent fortsat den største indtægt. Fodboldskolen gav et positiv resultat., 2. division for herre
gav ikke et negativt resultat. Aktivitetsstøtte en væsentlig indtægt. Indtægt pga indefodbold blev
overført.
Udgift (særlige opmærksomhedspunkter).
Dommerudgifter en stigende udgift. Nogle øvrige konti (halleje og indefodbold)
God likviditet
Budget 2019
Udgangspunkt er 2018. Underskud på 238.900,-
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100.000,- er fra projekt ”fremtidens fodboldprojekt) Der skal ses på kontingentstrukturen og
udgifter til trænere

4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen beder om bemyndigelse til løbende at tilpasse kontingentet jvnf. budgettet. Godkendt
5. Behandling af indkomne forslag
Forslag om vedtægtsændringer fra Birgitte Blicher Toft.
•

Forslag 1.

At trænere og ledere med min. 3 mdr.s ancienitet er gratis passive medlemmer af klubben, med
stemmeret på generalforsamlingen.
Ikke vedtaget
•

Forslag 2.

På generalforsamlingen har alle afdelingens aktive og passive medlemmer stemmeret, forudsat at de
ikke står i kontingentrestance. For medlemmer under 15 år varetages stemmeretten af
forældre/værge. Medlemmer under 15 år og passive medlemmer har dog ikke stemmeret til
bestyrelsesvalg.
Ikke vedtaget
•

Forslag 3.

Øverste myndighed i IF Lyseng Fodbold er bestyrelsen. Det skal fremgå af vedtægterne. Der findes
ikke nogen "Hovedbestyrelse" med overmyndighed over IF Lyseng Fodbold.
Trukket
•

Forslag 4.

At 'Lysengs Love' bliver opdateret. Et forslag til nye vedtægter foreligger - siden 2015.
Ikke vedtaget
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Bestyrelsen ser dog positivt på at se på at modernisere eller opdatere vedtægterne.
6. Valg til bestyrelsen - Peter Vestergaard (ønsker at udtræde udenfor tur)
Taget til efterretning
Ane Kirk stillede op som kandidat og blev valgt til bestyrelsen.
Bestyrelsen beder generalforsamlingen om bemyndigelse til at udvide bestyrelsen med flere
personer i perioden frem til næste generalforsamling. Godkendt.
7. Valg af 2 suppleanter
Jan Bach, Poul Bech Andersen blev valgt.
8. Valg af revisor
Leif Krowicki blev genvlagt
9. Overrækkelse af trænerfad og lederpokal 2018
Tom overrakte trænerfad og lederpokal.
Trænerfadet fik med meget anerkendende ord med på vejen til Ulrik Bjerre som pigetræner
Niels Khristensen (Niller) fik efter mere en 30 år i Lyseng overrakt lederpokalen som Året leder
med stor ros og anerkendelse.
10. Eventuelt
Tom takkede Peter Vestergaard for mange års deltagelse i arbejdet i Lyseng og ønskede ham meget
velkommen tilbage hvis han skulle have mod på det igen.
Bestyrelsens synlighed blev drøftet i forhold til bla. referater. Det er bestyrelsens holdning at alle
referater skal ligge på hjemmesiden.
Peter Vestergaard bad om ordet og takkede for den tid han havde være med og gav et kort rids af
Lyseng udvikling i den periode han har være med.
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Underskrifter

Tom Helligsøe
Formand

Annette Hansen
Bestyrelsesmedlem

Anders Bentholm
Bestyrelsesmedlem

Jan Madsen
Bestyrelsesmedlem

Claus Moldt
Bestyrelsesmedlem

H.C Hansen
Bestyrelsesmedlem

Flemming Jensen
Bestyrelsesmedlem

Lars Emil Andersen
Bestyrelsesmedlem

Mikkel M. Hansen
Kasserer

Ane Kirk
Bestyrelsesmedlem
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