
REFERAT BESTYRELSESMØDE IF LYSENG FODBOLD 15.04.20  - MØDE NR 25 

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 5380 6850 duma@mail.dk 

Anders Bentholm 2324 1591 abentholm@gmail.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 

Mikkel Moser Hansen 

Tom Helligsøe 

 

2149 9097 

mettemikkel@privat.dk 

Helligsoe@c.dk 

 

 

 

17.00 – 18.00 

1. Økonomi m.m v/Mikkel  

• Saldobalance mm.  

Kontingenter: Der er helt overvejende opbakning til at indbetale kontingent, hvilket er positivt i 

forhold til budget 2020.  

Hensættelser feriepenge: Pga ny ferielov skal der i år afsættes et større beløb til feriepenge. 

Afskrivninger kunstgræsanlæg: Mikkel har fået en henvendelse vedr. afskrivninger på 

kunstgræsanlægget. Mikkel arbejder videre med henvendelsen.  

 

2. Opsamling fra sidste møde 

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

Ingen punkter drøftet. 

3. Indkomne punkter     

• Nyhedsbrev fra bestyrelsen. 
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Toms udkast blev drøftet og redigeres og lægges via Jesper på hjemmesiden hurtigst muligt. 

 

 

 

• Fodboldskolen 2020. 

Lyseng forventer at fodboldskolen afvikles som planlagt i uge 27. Vi skal dog forvente at 

fodboldskolen skal afvikles under anderledes former pga. Corona. Annette kontakter DM i 

Hyggebold mht. afvikling af deres aktivitet. 

 

• Træneraflønninger  

Bestyrelsen har besluttet at reducere i trænerlønninger for første halvår 2020. Mikkel laver et 

forslag til at sende ud til alle trænere. 

1. Cafeteria i Lyseng 

Bestyrelsen er i gang med at undersøge hvilke muligheder der er i forhold til Cafeteriet, idet Cafe 

Ræven er erklæret konkurs. Annette og Ane får inspiration fra BMI og Næsby. Punktet drøftes igen 

på næste bestyrelsesmøde. 

2. Ansættelse af medarbejder til indtjeningsgivende arbejde for Lyseng? 

Bestyrelsen drøfter muligheden for at ansætte en medarbejder som kan arbejde med opgaver der 

giver indtægter til Lyseng. F.eks stævner der afholdes i Lyseng. HC arbejder videre med punktet. 

4. Punkter til næste bestyrelsesmøde 

• Kvindeprojekt VSK/Lyseng/AGF 

• Cafeteria 

• Webinar for trænere 

• Jubilæum 

• Generalforsamlinger 

5. Evt. 

Intet 

6. Datoer kommende bestyrelsesmøder 

5. maj 2020 kl. 17-19 


