
Ordinær Generalforsamling 

IF Lyseng Fodbold 

 

Torsdag den 8. april kl. 18.30 

 

Generalforsamlingen blev afviklet online på Zoom. En optagelse af mødet kan downloades på dette link 

(Adgangskode:  VeK&Zc7D  ) 

 

Referat: 

1. Valg af dirigent 

Leif Krowicki blev valg.  

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt efter vedtægterne via 

foreningens hjemmeside og Facebook-sider. 

 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

 

Hans Christian Hansen bød velkommen til ’verdenspremieren’ på online-generalforsamling i Lyseng. 

Corona-krisen har påvirket foreningen med nedlukning af klubhus og aktiviteter af flere omgange, men 

tagget være dygtige trænere og ledere, online-træning og arrangementer, opdeling på mindre baner 

osv., er aktiviteterne holdt i gang det meste af året. IF Lyseng er fortsat Jyllands største fodboldklub, og 

bestyrelsen forventer et stabilt medlemstal trods corona og den sene sæsonstart med forskellige 

begrænsninger. 

Sportsligt har foreningen haft en positiv udvikling. Ni af foreningens piger er inde omkring forskellige U-

landshold, samarbejdet med AGF/VSK om AGF Kvindefodbold er godt i gang. U18-DM klarer sig godt, og 

selv om seniorholdet skal i kvalen, er bestyrelsen fortrøstningsfuld i forhold til at bevare pladsen i den 

bedste fodboldrække. 

Også på herre/drengesiden går det godt, og der har Lyseng ligeledes samarbejde med AGF om 

talentudvikling på U16-17-19. Samarbejdet revideres løbende.  

Nye tiltag som Lyseng Kids for de alleryngste har været en kæmpesucces, og Lyseng er snart parat med 

Disney Playmaker konceptet målrettet de yngste piger. Old boys kører også fint med mange til træning 

og altid plads til flere. Samlet rummer foreningen det hele fra de alleryngste kids til old boys, bredde og 

elite. 

  

IF Lyseng overtog driften af Café Ræven med frivillige, og er arbejdet godt i udvalget omkring Caféen 

med at at skabe en levende cafe med hyggelig stemning, nye møbler og flere tiltag på vej. Det giver 

mange muligheder i klubben med lokaler til evt. udlejning osv. Børn og unge kan samle sig og spille 

videospil, bordfodbold, læse lektier etc. Caféen kan bruge flere frivillige, men har et godt team. Har 

man lyst at hjælpe lidt til, så tag fat i et bestyrelsesmedlem eller Annette Hansen. 

 

De hyppigste ord i fjor var ’corona’. Nummer to var ’kunstgræsbane’. Bestyrelsen arbejder med at få en 

bane mere på plads, for vi er for sammenstuvede og klemt på plads om vinteren især. Lyseng har søgt 

kommunale midler til kunstgræsbane nummer to og håber at få positivt tilsagn om støtte i juni. Uanset, 

om klubben får støtte af kommunen, leder den efter løsninger til hel eller delvis finansiering af banen. I 

den forbindelse en stor tak til foreningens sponsorer og samarbejdspartnere for deres støtte, som er 

helt nødvendig, især hvis en ny kunstgræsbane skal finansieres. Corona var ’god’ for juletræssalget. 

https://zoom.us/rec/share/Qt7owrc54Hx32d1cdgpYdHxEhCzNb4AWqPg5R_bO_64NL2hR1Lns4WQiL2QL094z.ZmUwY9phUwCXvmLn


Klubben solgte det dobbelte af det normale. Overskuddet på salget samt et generelt overskud på 

driften er hensat til kunstgræsbane 2. 

 

Lyseng har mange nye initiativer på tegnebrættet for at øge indtægterne, og bestyrelsen har brugt 

meget id på at få en styrket organisation kørt i stilling. En kommende udviklingsplan skal bidrage til en 

bedre organisering af foreningen, og der er opgraderet på ansættelser for at sikre en bedre opbakning 

til de frivillige og bedre sportslige tilbud til drenge og piger, styrket kommunikation internt og eksternt 

osv.. For at bistå med processen er Henrik Brandt ansat på deltid som midlertidig klubansvarlig resten 

af året, og han træder dermed ud af bestyrelsen. Han skal bistå med daglig kommunikation, 

personaleansvar, ansøgninger understøttelse af udvalg m.v. Henrik er i forvejen et kendt ansigt i 

klubben som frivillig træner og leder på U19 drenge. 

 

På økonomisiden har Mikkel Moser valgt at holde en pause. Han afløses af Ulrik Bjerre, som ligeledes er 

kendt i klubben og har fungeret som træner og leder på pigesiden i mange år.  

 

Bestyrelsen er kede af, at Mikkel stopper, men familien er heldigvis stadig aktiv i foreningen. 

Bestyrelsen vil gerne sig en stor tak til Mikkel for indsatsen gennem mange år. 

 

Lyseng har ligeledes fornyet aftalen med kampfordeler Annete Hansen, som for mange er det daglige 

ansigt i klubben og varetager en lang række opgaver. Hun er altid synlig og tilgængelig. Desuden er der 

flere deltidansatte i den sportslige sektor for at koordinere arbejdet for børn og unge samt en 

fleksjobber, som hjælper med en række dagligdags opgaver.  

 

Overordnet set er IF Lyseng en stor og spændende klub med masser af muligheder, og klubben går en 

spændende fremtid i møde. Der bliver brug for alle mand. Bestyrelsen håber, at mange vil være villige 

til at give en hånd med. Vi har altid brug for frivillige kræfter. 

 

3. Aflæggelse af revideret regnskab for det forløbne år og budget for 2021 til orientering.  

Bogholder Ulrik Bjerre gennemgik det reviderede regnskab og orienterede om budgettet for 2021. 

Budgettet viser p.t. et driftsunderskud på 100.000 kr. Klubben vil meget gerne skabe et positivt 

regnskab med mulighed for henlæggelser til ny kunstgræsbane. 

 

Generalforsamlingen godkendte regnskabet. Download revideret årsrapport for 2020  

 

4. Fastsættelse af kontingent.  

Se de aktuelle satser. 

Generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til om nødvendigt at hæve kontingentsatserne for 

efteråret 2021. 

 

5. Indkomne forslag. 

Ingen indkomne forslag. 

 

6. Valg. 

Valgt som Formand for to år: Hans Christian Hansen  

Valgt som bestyrelsesmedlemmer for to år: Lars Emil Andersen (genvalg) og Troels Skipper 

Ikke på valg før i 2022: Flemming Jensen, Ane Gulmann, Kenneth Rothly og Claus Moldt. 

https://www.lyseng.dk/media/4404/aarsrapport-for-2020-if-lyseng.pdf
https://www.lyseng.dk/klubben/medlemskab/kontingent/


Valgt til bestyrelsessuppleanter (går kun ind, hvis bestyrelsen ikke længere er fuldtalligt iht 

vedtægterne): Jan Bach og Poul Andersen. 

Genvalgt som formand for Klubudvalget: Jonas Gaarsted 

Genvalgt som formand for Sportsudvalget: Kent Bargisen 

Valgt som revisor: Beierholm Revision 

 

Tom Helligsøe, Anders Bentholm og Henrik Brandt udgik af bestyrelsen. 

 

Præcisering af svar på spørgsmål om prisen for ekstern revision: Beierholm udfører revision af IF Lyseng 

Fodbolds foreningsregnskab og kunstgræsbanens regnskab samt revision af IF Lyseng Fodbolds 

tilskudsregnskab til Aarhus Kommune for regnskabsåret 2020 og 2021. IF Lyseng betaler 20.000, - kr. + 

moms. + en indlagt sponsorydelse for denne service 

 

7. Eventuelt. 

 

Hans Christian Hansen overbragte på vegne af bestyrelsen en meget stor tak for indsatsen gennem 

mange år til de afgåede bestyrelsesmedlemmer Tom Helligsøe og Anders Bentholm. Begge er blandt 

klubbens største profiler gennem tiderne som spillere og ledere og begge vil fortsat være aktive i 

forskellige funktioner. 

 

Hædersbevisninger: 

Hans Christian Hansen afsluttede generalforsamlingen med at udnævne modtagerne af foreningens 

hædersbeviser. Et stort tillykke til begge prismodtagere: 

 

Lysengpokalen:  

Jesper Guldberg Hansen for en stor indsats i foreningen gennem årene som bl.a. tidligere 

bestyrelsesmedlem og p.t. som webmaster og it-superbruger og support. Hele familie er en rigtig 

Lyseng-familie med børnene som to aktive spillere på hhv. U19 og senior, Johan og Astrid, samt Christa 

som flittig støtte og trøjesponsor for flere hold gennem årene. 

 

Trænerfadet:  

Jesper Schmidt Poulsen har en lang historik i Lyseng som spiller og træner, især for årgang 2003, hvor 

han p.t. er træner for et Liga 3 hold, lige som han altid gere hjælper på andre hold, p.t. også på U17 liga 

1. Jesper er altid parat til at hjælpe. 

 

 

 

 


