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BESTYRELSESMØDE IF LYSENG FODBOLD 

16. DECEMBER 2021  
MØDE NR 47 

 
REFERAT  

      13. januar 2022 

 

Deltagere 

Bestyrelsen: 

Flemming Jensen, 4061 2535, fmj@ecograf.dk 

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

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

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

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

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

 

Afbud: 

Troels Skipper, 2459 7668.  TRSK@ok.dk 

 

Ansatte: 

Henrik Brandt, 29210972, henrik@lyseng.dk   

Ulrik Bjerre, 25727989, (bogholder@lyseng.dk) 

 

Mødetidspunkt:  

Torsdag den 16. december 2021 kl. 18.00-21.00. Klubhuset.  

Mødet fulgte i forlængelse af byggemøde med Pluskontoret Arkitekter fra kl. 17.00. 

 

Pkt. 1. Referat fra møde 46 

Bilag: referat fra HB (tidligere udsendt) 

 

KR har eftersendt nogle sponsoraftaler til opkrævning hos UB. 

Referat blev godkendt. 

 

Pkt. 2. Økonomi, saldobalance og budget 

Bilag: Følger fra UB, herunder diskussion om evt. aflastning af UB 

 

UB gennemgik opdateret saldobalance pr. 15. november. Det ser stadig positivt ud, og vi forvneter et positivt 

driftsresultat. Vi mangler dog en del posteringer endnu. 

KR anførte, at de kommercielle indtægter skal styrkes. HB indkalder primo januar til sponsor- og 

kommunikationsmøde (20. januar kl. 17-20). 

 

I forhold til ansættelser i 2022 opnormeres endnu engang. Børneduviklingstræner-dr. Chr. Lehmann betales dog 

delvist af AGF og finansieres delvist som ansvarlig for DGI-projektet Sportucation.   

 

Pkt. 3. Faciliteter 

Bilag. Tidligere udsendt + revideret materiale fra Pluskontoret følger på byggemødet 

Opsamling på dagens forudgående byggeudvalgsmøde med Pluskontoret.  

Drøftelse af videre køreplan vedr. fundraising/finansiering og tilladelser/teknik vedr. anlægsprojekt 
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Forud for mødet gennemgik vi det første udkast til en helhedsplan for Lysengs anlæg med Pluskontoret Arkitekter. Et 

meget flot oplæg, som vi dog har nogle forskelliginput til i forhold til etapeopdeling og udformning. HB tager initiativ 

til at få justeret oplægget til en version til offentliggørelse, desuden tager HB initiativ til oprettelse af gaveindsamling 

samt møde med kommunen vedr. den videre procedure (kommunen indkalder os til møde på Lyseng). Fundraising 

m.m. er ligeledes en del af revisionen af sponsor/kommunikationsarbejdet. 

 

Pkt. 4. Corona-situationen 

Bestyrelsen drøfter en evt. procedure vedr. klubbens forholdsregler 

  

Bestyrelsens holdning er, at vi følger reglerne. 

Nytårskur er efterfølgende udsat fra 21. januar til den 11. marts kl. 18.00. 

 

Pkt 5. Bestyrelsesrapport 

Bilag. Bestyrelsesrapport til møde 47 

 

Ingen bemærkninger 

 

Pkt. 6. Fastlæggelse af mødedatoer i 2021: 

Torsdag den 24. februar, oplæg ved Søren Østergaard vedr. ’Fodbold med sort bælte’ (rekruttering m.v.), for trænere 

og ledere, torsdag den 24. februar kl. 18.30 (udsat fra 25. januar) 

Fredag den 11. marts, Nytårskur kl. 18.00 (flyttet fra 21. januar) 

 

Bestyrelsesmøde indkaldes vedr. doodle (primo februar) 

 

Pkt. 7. Evaluering af funktion som klubansvarlig samt timetal vedr. formandspost 

HB deltager ikke i dette punkt 

  

Bestyrelsen ønsker at fortsætte samarbejdet med Henrik Brandt som klubansvarlig 15 timer/uge i 2022. 


