
REFERAT  BESTYRELSESMØDE IF LYSENG FODBOLD 02.10.18  -  MØDE NR 6 

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 2920 4110 duma@mail.dk 

Anders Bentholm 2324 1591 Anders.bentholm@nordea.com  

Hans Christian Hansen 2615 0111 hc@eye-eye.dk 

Peter Vestergaard 2027 1766 phv@visioncare.dk 

Flemming Jensen 4061 2535 fmj@ecograf.dk 

Annette Hansen 2020 8128 ahakgh@post12.tele.dk  

Tom Helligsøe 2149 9097 Helligsoe@c.dk  

 

1. Økonomi Mikkel deltager fast under dette punkt 

• Forpagtningsaftale 

Flemming aftaler videre med Lars omkring forpagtningsaftalen, som er udløbet. Unibrew delen 
forhandles også ved denne lejlighed. Markedsførings bidraget skal fastholdes i Lyseng. 

• Kontingent og buskørsel. 

Lars Emil og Anders tager kontakt til U19 folkene. Mikkel foreslår igen at overveje differentieret 
kontingent. 

• Opkrævning af entre 

Opkrævning foregår generelt fremover via selvbetjening. Ved særlige kampe vurderes det hvilken 
indsats der skal være i det enkelte tilfælde. 

• Kontingentopkrævning Indendørs.  (Annette.) 

Annette afleverer lister til Mikkel med oplysninger om hvem der skal opkræves kontingent. Der 
opkræves opkræves kr. 400,- 

• Saldobalance mm.  

Det ser fortsat overordnet fint ud. Resultatet for fodboldskolen er ikke helt opgjort. Alle tilsagn om 

sponsorstøtte er endnu ikke kommet til udbetaling, men pt. udvises et overskud. Udvalget 

orienteres særskilt, når det endelige resultat foreligger. Fortsat OBS på sponsorindtægter og kørsel. 
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2. Opsamling fra sidste møde 

Projekt fjernelse af skur er afsluttet. Jan har kontaktet Michael Dahl vedr. projekter omkring 

bygninger i Lyseng. Ekstra omklædningsfaciliteter, rekvisit opbevaring og renovering af de sidste 3 

omklædningsrum. Der afholdes møde i Januar. Jan, Annette og Tom deltager. Indkomne punkter  

• Mål og visioner. Lyseng som fremtidens fodboldmiljø. (Bilag: Oplæg fra Henrik Brandt) En 
time er afsat til dette punkt. 

Henrik gav et oplæg med baggrund i egne studier i forhold til idrætsmiljøer. Slides eftersendes. 
Bestyrelsen giver en tilbagemelding til Henrik hurtigst muligt. Lars Emil giver en tilbagemelding. 
Lars Emil beder Henrik om at lave et oplæg til en ansøgning. Vi afholder et bestyrelsesmøde hvor 
dette oplæg drøftes. Bestyrelsesmødet afholdes 24. oktober.  

• Sponsorer. Fonde og legater. (Flemming) 

Sponsorudvalget bestående af Flemming, Jan Dam og Anders Bentholm arbejder videre med 
sponsorstrategier med fokus de lidt større sponsorater. 

• Miljøforhold vedr. granulat på kunststofbanen. (Lars Emil) Udsat punkt. 

Lyseng forholder sig indtil videre afventende i forhold til en evt. melding fra DBU. 

• 1-2-3 seniorhold. Aftaler. (Peter) Fortsættelse af drøftelse.  

Punktet er behandlet under oplægget omkring nyt setup for U17-19 

• Opdatering vedr. U17/U19 – senior 

Anders fremlagde en plan for at skabe en Orange tråd i Lyseng i begge afdelinger. Setup´et starter i 
januar og oprettelse af et drenge/senior udvalg fra U17 til senior. 

• Opgradering af faciliteter ved bane 1 – hvad kan vi gøre?  
 
Anders fremlagde følgende ideer: 

- Opgradering af faciliteter ved bane 1 – hvad kan vi gøre?  
o Bestille et forslag fra en arkitekt, hvordan udnytter vi området bedst(og billigst)? 
o Få bander hele vejen rundt om banen 
o Siddepladser ved rundingen(hjørnet) 
o Få solgt de sidste bander – evt. tilbyde børnecancer el. lign gratis bande 
o Udskiftning af nuværende spillerbokse 
o Net bagved målene 
o Flytte måltavlen ned i den anden ende af banen og opsætte et LED-display 

http://d-d-s.dk/maaltavler/  
▪ Nyt firma som opsætter et LED-display gratis, mod at man viser reklamer.  

http://d-d-s.dk/maaltavler/


▪ Man får mulighed for at selv sætte sponsorer på, og trække data fra 
kampklar (billeder mv.) 

Dette vil gælde alle holde, og vi kan altså vise reklamerne ved ALLE kampe. 
 
Flemming tager initiativ til Birgitte for at få en arkitekt til at lave et udkast til en tegning. Anders 
tager et initiativ til måltavlen. Bestyrelsen tager initiativ til at få et møde med repræsentanter fra 
Aarhus Kommune vedr. kvaliteten af baner. Jan og Annette indkalder. Tom deltager også.  

• 3F projektet 

Status ved Claus. Vi afholder os til udspillet på et ekstra bestyrelsesmøde den 24. oktober 

3. Evt.  

Nytårskur holdes den fredag den 11. januar kl. kl. 18. 

4. Punkter til næste bestyrelsesmøde 

• Hvordan får vi mere hjælp til Lyseng. Frivillighed og ansatte med tilskud.  

5. Datoer kommende bestyrelsesmøder 

• Onsdag 24.10  16.45 – 19.00 Drøftelse af 3F liga og oplægget fra Henrik. 

• Tirsdag 13.11 kl. 17.30 

• Tirsdag 11.12 kl. 17.30 Julefrokost efter mødet 

 

 


