
RERERAT BESTYRELSESMØDE IF LYSENG FODBOLD 03.03.20  - MØDE NR 23 

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 5380 6850 duma@mail.dk 

Anders Bentholm 2324 1591 abentholm@gmail.com 

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

Ane Kirk 2064 5516 ane@gulmann.dk 

Flemming Jensen 4061 2535 fmj@ecograf.dk  

Annette Hansen 2020 8128 ahakgh@post12.tele.dk 

Mikkel Moser Hansen 

Tom Helligsøe 

 

2149 9097 

mettemikkel@privat.dk 

Helligsoe@c.dk 

 

 

 

17.00 – 19.00 

1. Økonomi m.m v/Mikkel  

• Saldobalance mm.  

Aktivitetsstøtte for 2020 ligger ca 2% under niveauet for 2019. Momsregnskab for kunst og 

Lyseng er kørt. Oversigt over kontingent udvikling 2016-2020 udleveret af Mikkel. 

Gennemsnitskontingent er steget og dermed også indtægtssiden. Da året lige er begyndt er der 

ikke udleveret budget skemaer for 2020 på dette møde.  

 

2. Opsamling fra sidste møde 

Drøftes kun hvis der er noget som er presserende. Bilag referat fra sidste møde.  

Ingen punkter drøftet. 

3. Indkomne punkter     

• Hvordan får vi et stabilt og bæredygtigt formandskab? En idé til drøftelse. Lars Emil 

Kort drøftelse af hvordan bestyrelsen og formandskab i IF Lyseng fodbold fremadrettet kan se 

ud i forhold til det kommende forslag om vedtægtsændringer. Ikke noget konkret forslag endnu, 

men ideer drøftes videre i kommende bestyrelsesperiode. 
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• Cafe Ræven – forpagtning. 

Fortsat dialog mellem forpagter og bestyrelse 

• Generalforsamling 25/3. Kandidater til Pokaler og fade 

Forslag og ideer sendes til Mikkel 

• Indefodbold. Hvem er ansvarlig? 

Bestyrelsen er ansvarlig i forhold til indefodbold. 

• Punkt til orientering og kort drøftelse. https://www.dr.dk/nyheder/indland/fodboldpiger-er-

utilfredse-drengene-har-det-lettere.  

Kort intern drøftelse 

• Lysengs 50 års jubilæum 

Tom har samlet en lille gruppe der sigter mod en teltfest den 20. juni 2020 

• Opfølgning af vedtægter Claus 

Gennemgang og spørgsmål til forslaget til vedtægtsændringer, der skal fremsættes på den 

kommende generalforsamling.  

• Reducering af ”boldtab” 

HC og Annette arbejder videre på et konkret forslag. 

• Multibanen (ny belægning) 

Sættes i gang. Mikkel tager fat på det. 

4. Punkter til næste bestyrelsesmøde 

Der er ikke aftalt yderligere bestyrelsesmøder inden generalforsamlingen 

5. Evt. 

Intet 

 

6. Datoer kommende bestyrelsesmøder 

Der er ikke aftalt yderligere bestyrelsesmøder inde generalforsamlingen. 
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