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Ordinær generalforsamling i Lyseng 

Torsdag den 13. august 2020 kl. 19.00 

Generalforsamlingen der normalt afholdes i marts måned har været udsat pga Corona. 

Deltagere: 10 personer fra bestyrelsen. Herudover 14 stemmeberettigede deltagere. 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslår Jan Bach og det blev godkendt. 

 

2. Formandens beretning 

Hvad bestyrelsen har arbejdet med i 2019/2020 

 

Temaer:  

• Sportsligt har Lyseng klaret sig på ligeså højt niveau som i 2019. I alt har der været 85 

tilmeldte hold. Som bekendt er der jo ikke afviklet kampe i foråret 2020 

• Fremtidens ungdomsmiljø. Projekt med Henrik Brandt som konsulent. 

• Pige- og drengelicens. Lyseng har som den eneste klub i Aarhus licens både på drenge og 

pigesiden. 

• Elitekontingent er blevet indført som en differentiering af kontingentet 

• Medarbejderstaben udvidet. bla. pga. licenser 

• Samarbejde med VSK og AGF på pigesiden. Økonomisk er det neutralt for Lyseng 

• Udvidet samarbejde med AGF på U17 og U19. Ambition om at have et 2. div hold på 

herresiden. 

• Kantinedriften er overgået til egen drift. 

• Nytårskur 2020 med bla. besøg af Martin Jørgensen 

• Ny belægning på Multibanen via Fonde 

• Juletræssalg som et supplement til økonomien 

• Jubilæum i Lyseng 50 års har været aflyst pga. Corona. Planen er at det afholdes så snart det 

bliver muligt, men det bliver nok først i 2021 

• Udfordringer på sponsorsiden 

 

Kommentarer/spørgsmål 

Hvad gør Lyseng i forhold til at få flere sponsorer? 

Bestyrelsen har arbejdet med forskellige muligheder så som A og B sponsorater, men det er ikke 

rigtig kommet helt i mål. 

 

Kan der siges lidt mere om sportsudvalg?  

Punktet drøftes i forbindelse med punktet drøftes på et senere punkt på dagsordenen 

 

Beretningen blev efterfølgende godkendt. 
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3. Fremlæggelse af regnskab 2019 og budget 2020 

Mikkel fremlagde regnskab og budget.  

Regnskab 2019 viser et underskud på knap 200.000. Budget 2020 forventes at blive positivt på ca. 

30.000,- 

 

Spørgsmål/kommentarer.  

Vedr. kontingent og et skriv vedr. Corona.  

Bestyrelsen valgte at melde ud til medlemmerne (efter anbefaling fra DIF og DBU), at fastholde 

kontingentbetaling trods Corona. Dette for at fastholde den sunde økonomi i fremtiden til gavn for 

medlemmerne. Bestyrelsen vil på opfordring fra generalforsamlingen udsende et følgeskriv som 

opfølgning på tidligere skrivelse. 

 

Kunststofbanen og fremtidsudsigter. 

Det blev forespurgt om vedligeholdelse og fornyelse af græstæppet på kunststofbanen. 

Bestyrelsen er opmærksomme herpå og banen har en estimeret 10 års levetid. Blev anlagt i 2012. 

Bestyrelsen arbejder også med anlæg af en bane 2. Når det af byrådet prioriteres at Lyseng står for 

tur mht. økonomisk støtte er Lyseng klar. 

 

Selskabet VSK/AGF/Lyseng 

Det blev forespurgt om ikke selskabet skulle nævnes i vedtægterne.  

Det har bestyrelsen vurderet som ikke nødvendigt. 

 

Regnskab og budget blev efterfølgende godkendt. 

  

4. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent for 2020. 

Forslag vedtaget. 

 

5. Behandling af indkomne forslag: 

      Bestyrelsen foreslår ændring (opdatering) af klubbens vedtægter. (Link) 

Vedtægtsændringen blev vedtaget 

 

 

6. Behandling af indkomne forslag: 

      Bestyrelsen foreslår via vedtægtsændringer oprettelse af 2 udvalg (sportsudvalg og 

klubudvalg).               

      Generalforsamlings valgte formænd for de 2 udvalg. 

Bestyrelsen foreslår Kent Bargisen som formand til sportsudvalget.   

      Kent blev uden modkandidater valgt. 

 

Bestyrelsen foreslår Jonas Brandes Gaarsted (Klubudvalg) 

Jonas blev uden modkandidater valgt. 
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7. Valg til bestyrelsen 

Jvnf. de netop vedtagne vedtægter vælges formanden direkte af generalforsamlingen. 

Bestyrelsen foreslår Tom Helligsøe 

Tom blev enstemmigt valgt. 

 

Nuværende bestyrelse: 

Lars Emil Andersen (på valg, 

genopstiller) 

Claus Moldt (på valg 

genopstiller) 

Jan Madsen (på valg, 

genopstiller ikke) 

Anders Bentholm (på valg 

genopstiller) 

Hans Christian Hansen (på valg, 

genopstiller) 

Ane Kirk (ikke på valg) 

Flemming Jensen (på valg, 

genopstiller) 

Annette Hansen  

(ansat og kan jvnf. de nye 

vedtægter ikke vælges.) 

Mikkel Moser Hansen (ansat og 

kan jvnf. de nye vedtægter ikke 

vælges.) 

Tom Helligsøe (ikke på valg da han er valgt som formand. 

 

 

Øvrige kandidater 

Henrik Brandt 

Kennet Rothly 

Mogens Kragh Andersen 

 

Herefter gennemførtes valg til bestyrelsen som max kan bestå af 9 personer. Afstemning var 

skriftlig og der kunne vælges 8 ud af 9 opstillede. 

 

Mogens Kragh Andersen blev ikke valgt til bestyrelsen. 

 

Den nye bestyrelse ser herefter således ud: 

Lars Emil Andersen  

Claus Moldt  

Anders Bentholm  

Hans Christian Hansen 
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Henrik Brandt 

Kennet Rothly 

   
Ane Kirk 

Flemming Jensen 

Tom Helligsøe 

 

Valg til bestyrelsen. 

Bestyrelsen skal på førstkommende bestyrelsesmøde drøfte Pkt. 14.2 i forhold til hvilken periode de 

enkelte er valgt for. 

 

8. Valg af 2 suppleanter 

Mogens Krag Andersen og Poul Bechgaard blev valgt. 

 

9. Valg af revisor 

Bestyrelsen kan ikke vælge den nuværende revisor da han ikke opfylder kravene i forhold til 

nuværende vedtægter. 

Generalforsamlingen foreslår at bestyrelsen forespørger selskabet som reviderer kunststof anlægget 

og aktivitetsstøtten. Vedtaget 

  

10. Overrækkelse af trænerfad og lederpokal. 

Joachim Stampe fik for sin store indsats i Lyseng. Overrakt trænerfadet. 

Lederpokal 2019 valgte bestyrelsen skulle gå til Tom Helligsøe for sin store indsats som 

bestyrelsesformand gennem flere perioder. 

 

11. Eventuelt 

2 korte anekdoter om Lysengs anerkendelse ude i den store verden. FCK har lagt mærke til at 18 

procent af deres spillertrup har spilleropvækst i Lyseng. 

På pigesiden tager en spiller med fodboldopvækst i Lyseng til USA for at prøve lykken der. 

 

 

Ref. Jan Madsen 
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