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BESTYRELSESMØDE IF LYSENG FODBOLD, 8. APRIL 2021 
MØDE NR 39. REFERAT 

 
Deltagere 

Bestyrelsen: 

Flemming Jensen, 4061 2535, fmj@ecograf.dk 

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

Henrik Brandt, 2921 0972, henrik.brandt@idkon.dk 

Kenneth Rothly, 2382 2200, kr@event-promotion.dk 

Lars Emil Andersen, 2229 6172, lars.andersen@ps.rm.dk 

Claus Moldt, 2682 7059, cm@effekt-law.dk 

Tom Helligsøe, 2149 9097, helligsoe@c.dk 

Ane Kirk Gulmann, 2064 5516, ane@gulmann.dk 

Anders Bentholm, 2149 9097, abentholm@gmail.com 

 

Ansatte: 

Ulrik Bjerre, 25727989, ulrikbjerre@hotmail.com 

 

REFERAT 

(HB, 100421) 

 

Mødetidspunkt:  

Torsdag den 8. april kl. 17.00-18.15 

Mødet foregik online på Zoom. 

 

Pkt. 1. Opfølgning på referat fra bestyrelsesmøde 38 

Bilag: Referat, bestyrelsesmøde 38 

 

Bestyrelsen godkendte referatet 

 

KR spurgte til det faste punkt ’kunstgræsbane’. Dette punkt var udeladt denne gang på grund af det korte 

forberedende møde til generalforsamlingen, men vil fremover om aftalt figurere fast på dagsordenen. 

 

Pkt. 2. Budget 2021 

Bilag fra UB: Udkast til budget til fremlæggelse på gf 

Vi gennemgår desuden kontingent og opdateret saldobalance for 2021, hvis der er tid til det. 

 

UB gennemgik budgettet. Bestyrelsen vedtog et budget, som viser et driftsunderskud på 100.000 kr. Det er dog 

fortsat målsætningen, at der skabes et overskud, hvor der som minimum kan hensættes 250.000 kr. til ny 

kunstgræsbane.  

 

Bestyrelsen drøftede medlemssituationen. Kontingentopkrævning er netop udsendt, hvilket har udløst et antal 

udmeldelser (ca. 50), men umiddelbart er det tal ikke alarmerende i forhold til det normale niveau. Typisk kommer 

der en del nye medlemmer ind i de kommende uger. Ingen medlemmer har udtrykt ønske om kontingentnedslag 

eller udmeldelse med den forsinkede opstart pga. corona-nedlukningen som begrundelse. 

 

I forhold til budgettet er der disponeret med nye ansættelser som forudsætning for at gå efter 2 stjerner på 

drengelicensen. Det er dog ikke et absolut krav, at IF Lyseng skal opnå denne status efter denne sæson, og der er 

mulighed for at spare på de budgetterede lønomkostninger til disse kommende ansættelser, hvis økonomien ikke er 

mailto:lars.andersen@ps.rm.dk
mailto:helligsoe@c.dk
mailto:ane@gulmann.dk
mailto:abentholm@gmail.com
mailto:ulrikbjerre@hotmail.com


Bestyrelsen, IF Lyseng 
 

2 

 

bæredygtig i år. Samtidig skal bestyrelsen i de kommende måneder forsøge at identificere indtægtsgivende 

aktiviteter og sponsorater.  

 

Bestyrelsen drøftede procedurer for at hverve, indmelde, identificere kontingentbetalende medlemmer. Disse 

procedures skal gennemgås på et senere møde, så vi undgår gratister og har gode procedurer for at hverve og 

fastholde betalende medlemmer. 

 

UB oplyste, at Lyseng Fodboldskole p.t. har 350 tilmeldte, hvilket er positivt på nuværende tidspunkt (hvis 

fodboldskolen kan gennemføres til sin tid pga corona).  

 

Kommunen betaler aktivitetstilskud á conto. Likviditeten er fin. 

 

Pkt. 3. Køreplan for generalforsamling 

Bilag. Køreplan for generalforsamlingen 

 

Bestyrelsen drøftede køreplanen for den ordinære generalforsamling umiddelbart efter bestyrelsesmødet. 

 

Pkt. 4. Evt. 

Intet 

 

Pkt. 5. Fastsættelse af kommende møder 

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 4. maj kl. 18.30 

 

Punkter til senere møder:  

Udviklings/visionsplan (særskilt møde, indkaldes senere). 

Klubbens kommunikation (Facebookgrupper, Instagram, hjemmeside m.v.) 


