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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

Afbud: Peter Vestergaard
1. Status Økonomi v/Mikkel
Mikkel orienterede kort om den generelle status på nuværende tidspunkt. Indtægtssiden er på
nuværende tidspunkt højere end samme periode sidste år. Generelt ser det fornuftigt ud og ikke
nogen røde lamper der blinker lige nu. Dog anbefales det at have opmærksomhed på dels
transport og sponsorkonti. Transport udgifter øges i takt med højt niveau på mange hold og
muligheden for at øge sponserindtægter.
2. Opsamling fra sidste møde
• Ansættelse af 1. holdstræner og trænere ungdom drenge.
Anders orienterede om at der er ansat ny førsteholdstræner på en to årig kontrakt med mulighed
for option efter et år. Herudover ser det ud til at trænersiden på U-17 og U19 falder på plads i
nærmest fremtid.
•

Forsoningsmøde med Aarhus Kommune

Tom har talt flere gange med Christian som er Lysengs kontaktpersom vedr. bygninger. Christian
har sin gang i Lyseng svømmehal og har tilsyn med Lyseng fodbold. God kontakt. Tom har aftalt et
lille møde med Aarhus Kommune på en halv time om samarbejdet mellem Lyseng og Aak.

•

Ny struktur Kvindefodbold

Punktet fik ikke så meget opmærksomhed, da udvalget fra Lyseng havde aftalt møde samme aften
kl. 20.30. Det blev aftalt at vi som bestyrelse vil gå efter et hurtigt opfølgningsmøde med
projektgruppen.
•

Tilbud om Reboundere fra Preskills

Lyseng takker ja til at få opstillet et par Reboundere på kunstgræs med web adgang til
træningsøvelser for alle trænere. Annette giver en tilbagmelding.
•

Status på mødet om LYS1

Lars Emil og Tom giver tilbagemelding om et positivt møde med gode workshops. Der er dog
endnu ikke noget konkret med hensyn til tidsplan og økonomi men der er tilrettelagt en proces
som ser positiv ud.
3. Punkter fra sidste møde
•

Bustransport (Anders taler med Mikkel, således vi får en opstilling til næste møde)

Anders fremlagde en oversigt som indikerer at udgifter til transport er kraftig stigende. Lars Emil
laver et oplæg til næste møde om muligheder for at reducere denne udgift.
•

Lyseng Fodbold – Love

De gældende vedtægter gælder hele ”idrætsforeningen Lyseng” Vi bør have vedtægter der er
gældende for Fodboldafdelingen Lyseng og en forretningsorden for bestyrelsen. Claus kommer
med et oplæg til næste møde. Flemming vil gerne bidrage med Layout.
• Samarbejde mellem AGF og IF Lyseng
HC deltog i arr. Som var positiv. Der inviteres til et nyt møde.
• Sponsor – Flemming og Tom, holder møde med Birgitte
Mødet har været afholdt og der arbejdes videre med at få dels flere sponsorer og at udvide
udvalget. Sponsorindtægter vurderes at have et større potentiale end det nuværende. Kræver til
gængæld også en større opmærksomhed på sponsorpleje.
• Ny kunststofbane – Flemming og Tom, holder møde med Birgitte.
Det er aftalt at Lyseng sender en ansøgning til næste runde med ansøgningsfrist 9. maj.
• Økonomi omkring ”Fodbold Fritid” gennemgås. Tom kontakter Mikkel for økonomisk
opstilling.

Økonomien balancerer netto og det er vurderingen at projektet også har en positiv effekt i forhold
til Lysengs medlems potentiale. Projektet fortsættes og Annette er opsøgende i forhold til skolerne
i Lokaldistriktet.
• Som aftalt starter alle fremtidige bestyrelsesmøder med at Mikkel laver status på
økonomien
Fortsættes.
• Mail korrespondance forsøges at holde på et rimeligt/lille niveau, og fremsendes kun til
personer som skal/bør tage action. Mail politik gennemgås 25.4.
Holdes på et rimeligt niveau og er pt ikke et problem.
4. Indkomne punkter
•

Kompetencer i forhold til økonomiske beslutninger. Lars Emil

Det er aftalt at det er acceptabelt at bestyrelsesmedlemmer kan tage beslutninger a la den Lars
Emil har taget i forbindelse med udskiftning af en rude i skuret på kunst. Er man i tvivl så kontakt
Annette eller Mikkel elle andre bestyrelsesmedlemmer.
•

Kommunikation vedligehold hjemmeside. Bestyrelsens mailadresser. Jan

Blot en opmærksomhed på hvilke mailadresser man ønsker fremgår af hjemmesiden.
•

Samarbejde om administrative opgaver i idrætsforeninger. Tom og Lars Emil

Drøftet under punktet om Lys1. Lars Emil svarer på en konkret henvendelse fra Taikwondo
klubben og beder dem i første omgang om at kontakte Mikkel om han kunne være interesseret i
administrativ bistand til dem. Lys1 projektet kunne fremadrettet give en synergieffekt på dette
område i form at et ”Lyseng sekretariat”
•

T-licens til Lyseng drenge HC

En forespørgsel fra HC om betydningen af en T-licens. Vurderingen er at en T-licens er attraktiv for
klubben Lyseng og har positiv virkning i forhold til at tiltrække trænere. Lysent har fået en T-licens
bevilget for det næste år.
•

Organisering. Nedsættelse af diverse udvalg. (Kommunikation: hjemmeside, twitter,
facebook, instragram.

Jesper Hansen (It ansvarlig) har kontaktet Lars Emil med nogle ideer til kommunikation i forhold til
ovenstående medier. Jesper inviteres til næste bestyrelsesmøde med henblik på et oplæg. Lars
Emil giver Jesper tilbagemelding.

•

Information til hjemmesiden. Lars Emil

Det foreslås, at trænere, holdledere, bestyrelsesmedlemmer, medlemmer i bestyrelsesgodkendte grupper
m.v. (?) kan producere information til hjemmesiden, og at vi på hjemmesiden tydeliggør og opdaterer, hvem
der udgør redaktion og deres forretningsgang.
Punktet drøftes på næste møde.
Her er JM lige lidt blank. Var måske lige uopmærksom et kort øjeblik. Det sker dog sjældent i kamp. Hjælp mig lige her.

•

Døre på kunst - nøgle til trænere Lars Emil

Trænere ønsker nøgle til døre på kunst, således at bolde der skydes over hegnet kan hentes prompte. Der
bruges for meget af den knappe træningstid på at hente bolde.
Annette undersøger pris på at få lettere adgang gennem dørene på kunst og udgangspunktet er at det iværksættes.

5. Evt.
Intet
6. Punkter til næste bestyrelsesmøde
•
•
•
•

Differentieret kontingent for f.eks efterskoleelever.
Ansættelsesvilkår Annette
Udgifter til bustransport
Information til hjemmsiden etc. Oplæg fra Jesper Hansen. Lars Emil.

7. Evt.
8. Næste bestyrelses møder
•
•

Torsdag 24.5. – kl. 17:30
Tirsdag 19.6 kl. 17.30

