
REFERAT BESTYRELSESMØDE IF LYSENG FODBOLD 04.08.20  - MØDE NR 29 

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.  

Mikkel fremlagde saldobalancen med følgende OBS punkter: kontingent, sponsorer, og 

fodboldskole på udgiftssiden. Til gængæld er der også positive poster som eksempel aktivitetsstøtte, 

trænerløn, drift og rengøring, dommere, møder og kørsel. Alt sammen CORONA relateret. Alt i alt 

ser det forventede resultat positivt ud. 

Pokalturneringen for ungdomshold fastholdes. Hold sørger selv for kørsel. 

Årgangspenge fortsætter men med opmærksomhed på udgiften. 

Trænertøj er bestilt hjem. Generelt suppleres spillerdragter med nyt fra den gamle aftale. 

Der laves rabatkort til trænere, ledere og bestyrelsesmedlemmer hos Sportsmaster med 20 % rabat. 

Busser U 19, Herre 1, og Dame 2: Hold med 4 udekampe får betalt 2 busser. Hold med 5 kampe får 

betalt 3 busser. 
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2. Opsamling fra sidste møde 

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

 

Cafeprojektet. 

Gruppen forventer at Cafeen genåbner den 9. august. Driften planlægges til på sigt at 

administreres udelukkende af Nicolaj når cafeen er i drift. Indtil da er Tom, Anne og Mikkel 

fra bestyrelsen tovholdere på projektet. 

3. Indkomne punkter     

• Status og opsamling genåbning Lyseng. 

Marc har lavet et arr. til Lysengs Herre 1. hold første hjemmekamp. Der bliver skrevet ud med 

påmindelse af at der fortsat er Coronaregler gældende med krav om afstand. 

• Generalforsamling 13/8.20 planlægning. 

Dagsorden er sendt ud og ligger på hjemmesiden. Punkter til dagsorden fordelt mellem 

bestyrelsen. 

 

• Aflåsning af Lyseng og alarmsystem.  

Cafegruppen kontakter Aarhus Kommune for at undersøge muligheden for at få foretaget 

ændringer i alarmsystemet forhold til den kommende cafedrift. 

• Strategi sponsorer 

Anders og Mark tager et møde så snart som muligt vedr. den kommende sæson. 

• Harmonisering af trænerlønninger pige/damer og senior 

Udsat til næste møde. Mikkel tager  

• Corona – omklædning kamp og træning (Annette) 

TAMU bestilles til en ekstra gang om onsdagen 

Lyseng fastholder ingen omklædning til træning indtil videre, men der udvælges særlige kampe til 

hvor der kan klædes om. Vurderes løbende og der kan komme ændringer.  



• Kridtmaskine. (Annette) Sender en beregning i løbet af i dag tirsdag. 

Annette har haft en maskine på prøve. Annette forhandler videre med firmaet med tilkendegivelse 

af at Lyseng evt. er  interesseret fra 1. april. Ulempen med maskinen er den lange liggetid hvor dn 

ikke bliver brugt. Ellers er det en glimrende løsning. Pt prioriteres det ikke økonomisk. 

4. Punkter til næste bestyrelsesmøde 

• Opfølgning kridtmaskine 

• Opfølgning omklædning 

5. Evt. 

Intet 

6. Datoer kommende bestyrelsesmøder 

Bestyrelsesmøde den 3. september 17-19 

Hvis der er behov for en ekstraordinær generalforsamling er den fastsat til 3. september kl. 19-19.30 


