REFERAT BESTYRELSESMØDE IF LYSENG FODBOLD

22.01.19 - MØDE NR 10

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

17.00 – 18.30
Afbud: Peter, Mikkel og Claus.
1. Økonomi m.m Mikkel deltager fast under dette punkt
• Saldobalance mm.
Mikkel får ”go” til at overføre nogle sponsorpenge fra 2018 herre senior til budget 2019.
Vi skal have styr trænerudgifter. HC og Mikkel laver et udkast som kan danne baggrund for en
mere kvalificeret diskussion. Mht. en kommende sportschef skal vi have lavet en profil der danner
baggrund for et stillingsopslag. Vi kigger på et udkast fra Anders til næste bestyrelsesmøde. Sendes
til alle.
Tom tager et møde med Peter Vestergaard.

2. Opsamling fra sidste møde
Kort opsamling på punkter fra sidste møde. Bilag referat fra sidste møde.
Intet
3. Indkomne punkter
•

Forslag til arbejdsopgaver for frivillige. Forslag til gruppering af opgaver. (Jan og Annette)
Der tages stilling til næste step.

Opstart: Jan laver et udkast hvor Lyseng søger frivillige til de nævnte opgaver og Tom vil gerne
hjælpe når vi har nogle konkrete henvendelser i forhold til et opstartsmøde. Opdeling vedlagt
referat. Formålet er at få udviklet nogle teams af frivillige til løsning af arbejdsopgaver. Opslaget
skal udover hjemmesiden sendes til Ældreklubber, Lokalavisen etc.
•

Vedligeholdelse af kunststofbanen.

Tom tager kontakt til 2 frivillige som mødes med Christian.
•

Generel vedligeholdelse og rengøring i samarbejde med Aarhus Kommune. (Jan og Annette
har haft møde med Johnny og Michael.

Vi får en konkret rengøringsplan fra AAK, som vi tager udgangspunkt i forhold til fremtiden. AAK
hjælper også med at få de 4 renoverede omklædningsrum rengjort i bund. Der bliver også set på
renovering af de sidste 3 rum, men der er ikke lovet noget. Et positivt møde. Når vi har
rengøringsplan laves en plan for hvordan rengøring håndteres fremover.
•

Sponsorprospekt. (Udkast fra Flemming)

Sponsornetværk kommer op at stå. Flemming har fundet en koordinator/facilitator til netværket.
Udvalget arbejder videre.
•

Fastansættelse af dato for generalforsamling 2019.

Fastsat til 19. marts 18.30. Tom siger
•

Klubsten til samarbejdsklubber

HC tager kontakt til Mikkel for at få en afklaring og evt. løsning på hvad vi gør konkret.
•

Overdækning v. kunststofbanen. Konkret tilbud fra Uderum. (sendt til alle på mail af
Annette)

Vi tager det tilbud der giver mest muligt tag. Annette giver Birgitte besked.
4. Punkter til næste bestyrelsesmøde
5. Evt.
Der er behov for at vi får kigget på en kommunikations strategi i forhold til hjemmesiden.
Flemming tager en snak med Jesper omkring muligheder.

6. Datoer kommende bestyrelsesmøder
Tirsdag den 19. februar kl. 17.00

Tirsdag den 12. marts kl. 17.00
Generalforsamling 19. marts kl. 18.30

