
                                                                                                                                 

 

REFERAT BESTYRELSESMØDE IF LYSENG FODBOLD 12.05.20  - MØDE NR 27 

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 – 19.00 

 

1. Økonomi m.m v/Mikkel  

• Saldobalance mm.  

Efter rykkere på kontingentrestance er antallet af restancer faldet til ca. 60. Mikkel 

sender endnu en rykker om et stykke tid. 

Der er generelt færre udgifter pga. manglende kampaktivitet.  

Vi skal have OBS på hold tilmeldinger for den kommende sæson, da der er færre medlemmer i 

klubben. 
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2. Opsamling fra sidste møde 

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

 

Intet drøftet. 

3. Indkomne punkter     

• Plan for genåbning med udgangspunkt i DBU retningslinjer for Coronafodbold. 

Marc og Annette har lavet udkast til en plan for banefordeling og retningslinjer. I dag er der 

kridtet udelukkende 5 mands baner op på hele arealet pånær kunst. Annette og Marc koordinerer 

mht. formidling til trænere. Herudover Facebookgrupper og hjemmeside. 

DBUs plakat for Corona fodbold hænges op på synlige steder på Lysengs arealer. 

Træning starter op onsdag og torsdag denne uge. 

• Kvindeprojekt VSK/Lyseng/AGF. Status 

Netop som Danmark lukkede ned blev der afholdt pressemøde i AGF, hvor de 
præsenterede et samarbejde omkring hold i Gjensidige Ligaen og U18 DM Ligaen med VSK 
Århus og IF Lyseng. Vores deltagelse i dette samarbejde skulle efterfølgende godkendes på 
vores generalforsamling. 

Denne generalforsamling er desværre blevet rykket flere gange pga. forsamlingsforbuddet. 
På grund af dette har bestyrelsen set sig nødsaget til at tage beslutningen omkring 
deltagelse i samarbejdet med AGF og VSK Århus, uden at det har været muligt at spørge 
vores medlemmer på en generalforsamling, sådan som en enig bestyrelse ellers havde 
ønsket. Derfor kan vi nu meddele, at vi har besluttet, at vi deltager i samarbejdet omkring 
AGF Kvindefodbold til glæde og gavn for kvinde-/pige-fodbolden generelt i Århus og 
særdeleshed i IF Lyseng. 

• Cafeteria. 

Ane, Mikkel og Tom arbejder videre med at finde alternativer til Cafeteriedriften 

• Webinar for trænere 

Da vi starter op nu, har bestyrelsen besluttet, at der ikke holdes webseminar i denne omgang, 

men vil vurdere det igen hvis det bliver aktuelt. 



                                                                                                                                 

 

• Trænerlønninger 

Trænere har modtaget et brev vedr. reducering i lønnen og det er blevet forholdsvis ok 

modtaget. Vi laver en opsamling om en måneds tid og vurderer. 

• Generalforsamling 2020.  

Den ordinære generalforsamling udsættes fortsat. Bestyreslen afventer melding vedr. Corona 

den 8. juni 

4. Punkter til næste bestyrelsesmøde 

• Træningsdragter. Træner/ledertøj. 

• Generalforsamling 

5. Evt. 

Intet 

6. Datoer kommende bestyrelsesmøder 

9. juni 18-20 


