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GENERALFORSAMLING, IF LYSENG FODBOLD 

14. JUNI 2022 
 
REFERAT 

       

 

14. juni 2022 

 

 

 

Foreningens formand H.C. Hansen bød velkommen til generalforsamlingen, som oprindeligt var fastsat til marts 

måned, men måtte udskydes pga forsinkelse med regnskabsafslutningen for 2021. 

 

Pkt. 1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen indstillede Jan Bach, som blev valgt til posten uden modkandidater. 

Jan Bach konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

 

Pkt. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

H.C. Hansen konstaterede, at foreningen oplevede både medlemsmæssig og sportslig fremgang i 2021. IF Lyseng er 

fortsat Jyllands største fodboldklub, og den tredjestørste i Danmark i teenagesegmentet 13-18 år. 

HC lykønskede vores U16 og U18 DM piger (AGF Kvindefodbold) med DM-guld/medaljer. 3. div herrer oplevede 

deres hidtil bedste placering som nr. 6 i 3. division, mens 2. div. kvinder bevarede pladsen i rækken.  

DBU’s licenstildeling betyder, at Lyseng efter sommerferien skal spille U17 og U19 Div. hos drengene. 

Generelt har klubben masser af hold for børn og unge, og også hos herresenior oplevedes fremgang. 

Foreningens tilfredshedsundersøgelse viste stor tilfredshed blandt børn og teenagere, mens tilfredsheden hos senior 

kan forbedres og delvist forklares med den skærpede elitesatsning hos kvinderne. 

Vores café er kommet godt i luften med frivillige hænder som bærende kraft. 

Bestyrelsen arbejder på en helhedsplan og har en ambition om at få omlagt opvisningsbanen til kunstgræs inden 

vinteren 2023. Rådmanden for Kultur & Borgerservice besøger foreningen den 16. juni vedr. anlægsplanerne. 

Lyseng vandt Idrættens Frivilligpris i Aarhus Kommune. Meget flot. 

På sponsorfronten er der basis for forbedring, men også her kommer der løbende nye sponsorer til. 

Vi fik stor ros for afviklingen af Jyske 3 Bold, og snart har vi også en udsolgt fodboldskole. 

Økonomien er solid, men der er behov for at øge indtægterne og skaffe endnu flere frivillige for at indfri vore 

aktuelle ambitioner med foreningen.  

Afslutningsvis takkede HC Hansen endnu engang alle bestyrelsesmedlemmer, frivillige m.v. for en uvurderlig indsats. 

 

Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål til beretningen. Beretningen blev godkendt. 

 

Pkt. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse og budget for næste år til orientering 

Ulrik Bjerre gennemgik revideret regnskab og budget.  

 

Der indkom ingen bemærkninger, bortset fra et ønske om at få udspecificeret budgetterede indtægter og udgifter på 

Café Ræven. 
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4. Fastsættelse af kontingent og betalingsterminer eller bemyndigelse til bestyrelsen til fastsættelse af samme. 

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at fastsætte kontingent. 

 

5. Behandling af evt. indkomne forslag. 

Generalforsamlingen vedtog de to indkomne forslag fra bestyrelsen.  

 

Bestyrelsen indkalder inden to uger og med mindst fire ugers frist til en ekstraordinær generalforsamling, der skal 

bekræfte vedtægtsændringerne, før forslagene kan træde formelt i kraft: 

 

Forslag 1: 

Bestyrelsen vil gerne (hvis det er muligt og belært af corona) foreslå en ekstra paragraf til vedtægterne: 

 

10.5. Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingen afholdes elektronisk. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav 

til de digitale systemer, som anvendes ved den elektroniske generalforsamling. Indkaldelsen til generalforsamling skal 

indeholde oplysning om, at mødet afholdes digitalt og om fremgangsmåden ved deltagelsen. 

 

Forslag 2: 

Bestyrelsen foreslår, at sportsudvalg og klubudvalg nedlægges som generalforsamlingsudvalgte valg.  

Dette er primært en tilpasning til de faktiske omstændigheder. Udvalgene (indført ved seneste vedtægtsændring) har 

aldrig fungeret som påtænkt i eller efter corona-perioden. I praksis er funktionerne tiltænkt sportsudvalget overgået 

til den ansatte stab af sportsligt ansvarlige på de regelmæssige stabsmøder (iht bl.a. DBU-licensen).  

I praksis er funktionerne i klubudvalget overgået til den daglige stab samt adhoc-udvalget omkring Café Ræven, hvor 

der nu yderligere bliver tilknyttet en caféansvarlig med bl.a. ansvar for at udvikle videre på det sociale liv i klubhuset 

sammen med de frivillige. 

 

Vedtægtsmæssig konsekvens: 

11.1. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse og budget for næste år til orientering 

4. Fastsættelse af kontingent og betalingsterminer eller bemyndigelse til bestyrelsen til fastsættelse af samme. 

5. Behandling af evt. indkomne forslag. 

6. Valg: 

• Formand, jf. § 14. 

• Mindst 4 bestyrelsesmedlemmer, jf. § 14. 

• Om muligt mindst 1 bestyrelsessuppleant. 

• Formand for Sportsudvalget. 

• Formand for Klubudvalget. 

1 revisor. 

 

Samt: 

14.8. Foreningen har foruden bestyrelsen to permanente udvalg: Sportsudvalget og Klubudvalget. 

14.9. Sportsudvalget ledes af en formand og består i øvrigt af 1-2 bestyrelsesrepræsentanter udpeget af bestyrelsen, 

ansatte repræsentanter for senior, ungdom og børn samt ansat kampfordeler. 

14.10. Klubudvalget ledes af en formand og består i øvrigt af 1-2 bestyrelsesrepræsentanter udpeget af bestyrelsen, 

ansatte repræsentanter for ungdom og børn samt ansat kampfordeler. 

14.11. Begge de i § 14, stk. 8 omtalte udvalg kan efter bestyrelsens godkendelse supplere sig selv efter behov med 

ekstra medlemmer. 
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14.14 Bestyrelsen kan beslutte at honorere formanden samt formanden for Sportsudvalget og 

Klubudvalget med et vederlag, hvis størrelse fastsættes af den øvrige bestyrelse. 

 

6. Valg: 

Formand, jf. § 14. (H.C. Hansen er valgt for to år til 2023).  

Mindst 4 bestyrelsesmedlemmer, jf. § 14. (Flemming Jensen, Ane Gulmann, Kenneth Rothly og Claus Moldt er på valg 

for to år. Troels Skipper og Lars Emil Andersen er ikke på valg før i 2023. Bestyrelsen har plads til op til ni 

medlemmer).  

Om muligt mindst 1 bestyrelsessuppleant 

Formand for Sportsudvalget  

Formand for Klubudvalget  

Revisor  

 

Følgende blev valgt:  

Flemming Jensen, Ane Gulmann, Kenneth Rothly og Claus Moldt (genvalgt), Jonas Brandes Gaarsted og Søren 

Sørensen (nyvalgt) 

 

Det blev aftalt, at bestyrelsen på sit førstkommende møde internt aftaler, at to af de seks valgte medlemmer kun er 

valgt for ét år, således at der bliver en vekselvirkning i bestyrelsens valgperioder med fire medlemmer på valg hvert 

år. 

 

Anne-Sofie Kannerup blev valgt som suppleant til bestyrelsen. 

 

7. Eventuelt 

HC Hansen offentliggjorde og begrundede valget af modtagere af foreningens hædersbevisninger: 

Trænerfadet: Tina Kromann Brandt 

Lyseng-pokalen: Marc Søballe Pedersen 

Stort tillykke til pokalmodtagerne. 

 


