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BESTYRELSESMØDE IF LYSENG FODBOLD, 17.10.2020 
MØDE NR 31, 17.10  

 
Deltagere 

 

Bestyrelsen: 

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

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 

Anders Bentholm, 2149 9097, abentholm@gmail.com 

 

Afbud: 

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

Tom Helligsøe, 2149 9097, helligsoe@c.dk 

 

Referat 

HB (17.10.2020) 

 

Pkt. 1. Gennemgang/opdatering af aktuelle arbejdsfunktioner 

Bilag vedhæftet (opdateret med input fra bl.a. MM og AH) 

 

Bestyrelsen gennemgik de detaljerede funktioner i klubbens drift (ikke træning, trænere/holdledere etc.). 

Bestyrelsen lavede den første skitse til opgavefordeling i bestyrelsen og udvalgsstruktur til videre drøftelse. 

 

Pkt. 2. (indledende, ikke til beslutning) drøftelse af vision og strategiske mål for de kommende år.  

Hvad er det overhovedet, vi stræber efter, og hvad forudsætter det? (Fortællingen om IF Lyseng) 

Vision: ”IF Lyseng Fodbold skal være et af Danmarks stærkeste kraftcentre for fodboldrelaterede aktiviteter 

på alle niveauer og for alle målgrupper’’ 

Formål: Foreningens formål er at fremme fodbold og andre foreningsaktiviteter med fokus på fællesskab, 

oplevelser og sportslige udfordringer. 

 

Bestyrelsen drøftede og finpudsede i detaljer de foreslåede strategiske mål for 2021-2022. De sportslige 

mål griber ind i talentmanualerne og drøftes videre i Sportsudvalget, finpudses og fremsendes til 

bestyrelsen til vedtagelse den 12. november 2020. 

 

Ligeledes var der i bestyrelsen enighed om, at midlet til at nå de opstillede mål er en styrkelse af 

organisation/bemanding, kommunikation, eksterne indtægter samt styrkede faciliteter, herunder ikke 

mindst øget banekapacitet året rundt gennem en kunstgræsbane nummer 2. De forskellige input til 

processen går med i det videre arbejde, herunder endnu et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 25. 

oktober kl. 09.00-12.00. 

 

Pkt. 3. Hvordan skal organisationen ud på den korte bane og på lidt længere sigt? 

Bilag: Oversigt over organisering (foreløbig, kun til drøftelse) 
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Bestyrelsen drøftede en foreløbig skitse til organisation. Skitsen uddybes yderligere på det opfølgende 

møde den 25. oktober. Der er behov for overblik over nuværende ansatte funktioner, forpligtelser i forhold 

til talentlicenser samt ansattes kompetencer og referenceforhold ind i organisationen. 

 

Pkt 4. Evt. 

 

Næste bestyrelsesmøde: 

Opfølgende ekstraordinært bestyrelsesmøde, søndag den 25. oktober kl. 09.00-12.00 

Torsdag den 12. november kl. 17.00-19.30 (ordinært møde) 

 


