
REFERAT BESTYRELSESMØDE IF LYSENG FODBOLD 18.03.20  - MØDE NR 24 

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 

 

 

 

På baggrund af Corona situationen blev mødet afholdt med halvdelen af bestyrelsens medlemmer 

og den øvrige halvdel var standby pr. telefon eller Skype. 

17.00 – 18.00 

1. Økonomi m.m v/Mikkel  

• Saldobalance mm.  

Kontingenter for 2020 opkræves som normalt i henhold til vejledning fra DBU og DIF. Bestyrelsen 

foretager en vurdering af økonomien når vi når ca. 3 uger frem og igen på næste bestyrelsesmøde 

 

2. Opsamling fra sidste møde 

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

Intet drøftet 

 

3. Indkomne punkter     
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• Overbygning, samt selskabsdannelse for U18 DM med deltagelse af eksterne investorer, 

samt indgåelse af samarbejdsaftale mellem IF Lyseng og selskabet. 

• Udsatte generalforsamlinger 

Ekstraordinær drøftelse på baggrund af Corona situationen, hvor det har været nødvendigt at 

aflyse både ekstraordinær og ordinær generalforsamling. 

Den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt pga. ansøgningsfrister vedr. overbygnings-

aftaler i DBU. 

Bestyrelsen forventer, at der så snart det er muligt, i løbet af foråret/forsommeren afholdes en 

ordinær generalforsamling, hvor ovenstående punkt godkendes. Lige så snart det er muligt 

indkaldes der til generalforsamling. 

 

 

• Initiativer til at anmode om kompensation for manglende aktivitetsstøtte som følge af 

aflysning af træninger pga. coronavirus. (Lars Emil) 

Mikkel har afsendt en ansøgning om at vi kommer på Aarhusordningen fra 1. januar 2020 Drøftes 

på næste bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen forventer at have svar fra Aarhus Kommune. Drøftes på 

næste bestyrelsesmøde. 

 

• Rettig omhu omhandlende IF Lyseng økonomi. (Tom) 

Bestyrelsen vil på næste møde vurdere økonomiske konsekvenser i klubben pga. Corona og om der 

er behov for justeringer. 

 

4. Punkter til næste bestyrelsesmøde 

• Økonomi. Justeringer i forhold til omkostninger og indtægter pga. Corona situationen 

5. Evt. 

Intet drøftet 

6. Datoer kommende bestyrelsesmøder 

5. maj 2020 17-19 

 

 


