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BESTYRELSESMØDE IF LYSENG FODBOLD, 10. JANUAR 2021 
MØDE NR 36 

 
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 

 

Referat 

 

Mødetidspunkt: Søndag den 10. december kl. 09.00-10.30 

Mødet blev afholdt online på Zoom.  

Referat: HB, 10. januar 2020 

 

Pkt. 1. Indkomne ansøgninger og videre procedure (30 min) 

Bilag. Diverse ansøgninger (videresendt fra AH) 

 

Bestyrelsen drøftede de indkomne ansøgninger. Der var indkommet seks ansøger til bogholder, en til 

klubansvarlig og ingen til fundraiser, men to af ansøgerne kunne evt. være relevante for denne funktion. 

 

LEA har sammen med HC inviteret to ansøgere til samtale vedr. bogholderi, en el. to vedr. fundraiser samt 

en kandidat vedr. klubansvarlig. MM og KR er inviteret til at deltage i de relevante samtaler. 

 

Bestyrelsen drøftede ansøgningerne, samt om dobbeltfunktioner kunne slås sammen hos en enkelt 

ansøger. Beslutningen blev at se, hvad samtalerne bringer og vurdere situationen derfra i forhold til de 

konkrete ansøgere. En af stillingerne kan evt. genopslås, og AB pegede på en mulig kandidat hertil. LEA/HC 

vender tilbage efter samtalerne den 13. januar. 

 

Pkt. 2. Igangsætning/nedlukning af træning/corona-situationen (20 min.) 

 

Bestyrelsen besluttede at iværksætte nødbaneplanen, hvis regeringen hæver forsamlingsforbuddet til 10 

efter den 17. januar.  

 

Såfremt de nuværende restriktioner fastholdes, samler HB de sportsligt ansvarlige til en diskussion af, hvad 

vi kan lave af tiltag for at holde spillere og trænere ’varme’ gennem eks. hjemmetræningsprogrammer, 

video, individuel øvebane/konkurrence på kunstgræsbanen el. lign. HB vil ligeledes drøfte med de sportsligt 

ansvarlige, om vi skal indkalde trænergruppen til et online-inspirationsmøde, hvis de hårde restriktioner 

fortsætter. 
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Pkt. 3. Ansøgning vedr. kunstgræsbane (20 min) 

Bilag. Ansøgningsmateriale fra KR/HC/FJ (følger) 

Ansøgningsside for puljen til idrætsfaciliteter fra Aarhus Kommune: 

https://www.aarhus.dk/forening/tilskud-stoette-og-puljer/foreninger/pulje-til-idraetsfaciliteter/  

 

KR, HC og FJ var i gang med at samle de sidste brikker til ansøgningen, der vil blive sendt rettidigt til Aarhus 

Kommune den 11. januar. Der er i alt ca. 38 mio. kr. i facilitetspuljen.  

IF Lyseng har stort behov, men der er mange projekter. I første omgang handler det om at komme i 

betragtning til et kommunalt tilskud på i alt max. 3,14 mio. kr.  

KR, HC og FJ tager fat i Dennis Andersen, Re-Match vedr. evt. rådgivning. DA står ifølge CM gerne til 

rådighed.  

 

Såfremt klubbens aktiviteter er lukket ned langt ind i foråret, vil vi opfordre medlemmerne til at betale 

kontingent som normalt og øremærke den største mulige andel heraf til kunstgræsopsparing. 

 

Pkt. 4. Ansatte under nedlukningen (KR) 

 

Bestyrelsen drøftede forskellige muligheder for at få størst mulige gavn af de ansatte under nedlukningen, 

herunder forberedelser til stævneaktiviteter på Lyseng i 2022, diverse fundraising-aktiviteter og 

indarbejdelse af ny procedure vedr. webshop og klubtøj. Ligeledes kan man overveje interne 

uddannelsesaktiviteter.  

 

HB indkalder de ansatte til et opsamlingsmøde, når vi har mere afklaring om ansættelser og evt. fortsat 

nedlukning.  

 

Pkt. 5. Kommende møder 

Kort møde 

 

HB rundsender et udkast til medlemskommunikation til kommentar, når vi ved noget om restriktionerne 

efter den 17. januar. 

 

Bestyrelsen mødes næste gang tirsdag den 9. februar kl. 17.00. MM vil have en foreløbig årsrapport klar til 

drøftelse (bekræftet efter mødet). Mødet skal ligeledes drøfte generalforsamling.  

 

HB arbejder fortsat på strategidokument til drøftelse i bestyrelsen og har modtaget diverse input. 

Bestyrelsen får det opdaterede materiale fremsendt, når det er klar. Tanken er at have et internt 

arbejdsdokument samt et kortfattet eksternt dokument om foreningens mål, værdier og organisering til 

brug internt og eksternt. Bestyrelsen tager et strategimøde, når materialet er klar til drøftelse. 

 

Pkt. 6. Evt. 

Medlemslisten pr. 31. december talte 1.292 medlemmer. Listen over tilknyttede trænere og ledere til 

holdene talte 191 personer. 

 

https://www.aarhus.dk/forening/tilskud-stoette-og-puljer/foreninger/pulje-til-idraetsfaciliteter/
https://www.re-match.dk/


Bestyrelsen, IF Lyseng 
 

3 

 

Juletræshandelen gik rigtig godt. Omsætningen var på ca. 116.000 kr. mod varekøb for ca. 40.000 kr. Alt 

udsolgt. MS, NM og HC tjente yderligere penge ved at samle brugte juletræer og pantflasker ind den 27. 

december og 3. januar. Meget positivt. 

 

KR har lavet aftale med Sydbank samt lukket aftaler med Djurslands Bank, Nybolig og Beierholm. De får 

logoer på tøj i klubshoppen.  

KR beder MM fakturere Ild-Pizza for åbningsdagens omsætning efter aftale. 

KR påpeger, at vi skal blive bedre til at takke og kommunikere med de større partnere på 10.000 kr. og 

opefter. Han har en række koncepter klar, men mangler fortsat lidt administrativ hjælp omkring 

fundraising.  

 

Skuret på kunstgræs skal repareres. KR forsøger at få tilbud fra lokale tømrere. Skuret beskadiges mere på 

boldsiden end på de sider, som vender væk fra banen. Bauhaus har sponsoreret materialer for 20.000 kr. 

som led i sponsoraftalen. 


