
REFERAT BESTYRELSESMØDE IF LYSENG FODBOLD 09.06.20  - MØDE NR 28 

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.  

Budget for 2020 ser fornuftigt ud trods forskydninger på nogle poster 

Mikkel fremlagde et udkast til niveaudeling i forhold til trænerlønninger på Drenge/Ungdoms siden. 

Formålet er en harmonisering af trænerlønninger. Mikkel laver et lignende forslag i forhold til 

piger/damer og seniorer til næste bestyrelsesmøde. 

Mikkel har søgt lønkompensation for omkring 50.000,- 

Lyseng fik afslag på Aarhusordningen i forhold til medlemstilskud fra Aarhus Kommune med 

baggrund i et svingende medlemstal. Derfor skal der trænere fortsat lave lister der skal afleveres 

som vanligt så Lyseng kan få det rette medlemstilskud tilskud fra Aarhus Kommune. 

Årsafslutningen for regnskab 2019 er afsluttet med revision og underskrifter fra bestyrelsen. 
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2. Opsamling fra sidste møde 

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

Cafeen: Tom, Ane og Mikkel har arbejdet videre med forslag til cafeteriet. Et konkret forslag går på 

at Lyseng selv står for cafedriften fremadrettet. Et foreløbigt blev fremlagt og det bliver yderligere 

kvalificeret. Bestyrelsen bakker op om at Ane, Mikkel og Tom arbejder videre med forslaget. 

 

3. Indkomne punkter     

• Yderligere genåbning i Lyseng? Status og opsamling. 

Genåbningen er grundlæggende gået fint. I forhold til nye åbningstiltag og genåbning af 

omklædningsrum laves der en kort instruks til trænere og holdledere i både Lyseng og gæster. Hold 

afstand, undgå kø og vask bænke af efter brug af omklædningsrummet. Banerne bliver kridtet op 

snarest i 5-8 og 11 mandsbaner. 

• Sponsorkontrakt SportsMaster. Drøftelse af kontraktsvilkår. Udløber 31.12.2022- (Lars 

Emil) 

Punktet er rykket til den kommende bestyrelse. 

• Opgradering af sponsor-siden. Drøftelse af fremtidig strategi. (Mikkel)  

Mikkel gav en oversigt over sponsorsituationen. Punktet drøftes igen på næste bestyrelsesmøde. 

• Praktikant i Lyseng (Anders) 

Hakan bliver praktikant i Lyseng i 10 uger. 

• AGF samarbejde på drengesiden. Status. 

Der har været afholdt et møde med AGF som var positivt. Lyseng havde et oplæg med med god 

respons. Der arbejdes videre med det konstruktive samarbejde.  

• Træningsdragter. Træner/ledertøj. 

Mikkel har kontakt til SportsMaster og laver en plan for at bestilling af dragter. Vi skal gerne have 

at vi kan få tøj til levering 

• Generalforsamling. 

Generalforsamling kan nu 2020 afholdes og det bliver torsdag den13. august 2020 kl. 19 -21. 

Mikkel laver dagsorden som lægges på hjemmesiden. 



4. Punkter til næste bestyrelsesmøde 

• Aflåsning af Lyseng og alarmsystem. 

• Strategi sponsorer 

• Harmonisering af trænerlønninger pige/damer og senior. 

 

5. Evt. 

Lysengs nye spillerdragt er på banen og i den er farven på strømperne orange med sort. Mikkel 

havde eksemplarer med til fremvisning.  

6. Datoer kommende bestyrelsesmøder 

Tirsdag den 4. august 17-19 


