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ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

IF LYSENG FODBOLD 

21. marts 2023 KL. 18.30 

 

REFERAT 

21. marts 2023 

 

1. Valg af dirigent 
 

Jan Bach blev valg. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet efter 
vedtægterne. 
 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

 
Formand HC Hansen aflagde beretning: 

Vi kan se tilbage på det sportsligt og medlemsmæssigt vildeste år i foreningens historie. Medlemstallet 
udgjorde 1.784 ved årsskiftet, og vi er p.t. Jyllands største fodboldklub og en forening med et helt fantastisk 
arbejde for børn og unge. Vores arbejde for børn og unge på alle niveauer får både ros og opmærksomhed i 
dansk fodbold. Vi havde sågar besøg af FCK og deres samarbejdsklubber for nylig. Vi har både sunde 
værdier omkring et godt børnemiljø og god sportslig kvalitet på det, vi laver. Det er kun muligt, fordi ca. 200 
trænere, trænerassistenter, forældretrænere og årgangsansvarlige laver et formidabelt stykke arbejde. Der 
blev registreret næsten 220.000 aktivitetstimer for børn og unge i 2022. Det er vildt. Vi er med flere 
banelængder den mest aktive forening for børn og unge i Aarhus Kommune.  

Efter corona oplever vi også et styrket klubliv, hvor der igen er gang i Café Ræven, masser af liv på anlægget 
på de store kampdage og træningsaftener, rekordtilmelding til Fodboldskolen og mange fine tiltag som 
Lyseng Kids for de yngste og Lyseng Lab for de lidt ældre børn. Vi blev fortjent belønnet med Idrættens 
Frivilligpris fra Idrætssamvirket i 2022, og vi fik også en særlig pris fra AURA’s lokalpulje for frivilligheden. 
Uden alle de mennesker, som tager en tørn for Lyseng i hverdagen, kunne foreningen ikke fungere. Tak for 
indsatsen. Vi prøver efter bedste evne at sige tak i praksis gennem Nytårskur, klubarrangementer, 
beklædning, masser af mulighed for uddannelse og faglig sparring i trænerstaben, styrket kommunikation 
osv.. 

Sportsligt oplevede vi et fantastisk år. Vore fælles piger med AGF Kvindefodbold vandt U16 DM guld og U18 
DM bronze. Til gengæld har vi udfordringer på damesenior, hvor vi som andethold til AGF Kvindefodbold må 
erkende, at vi har mistet pusten. Vi er i løbende dialog med AGF/VSK om at finde en løsning på 
overbygningssamarbejdet. Imens gør vi alt for at styrke IF Lyseng som selvstændig klub. Velkommen til 
vores nye sportschef Lars Klitgaard og til vores ungdomsansvarlige Christoffer Wahl. Vi er sikre på, at vi nok 
skal komme til at stå skarpt igen på alle niveauer fra børn til senior på pige/kvindesiden. Vores 
drengeungdom spillede i efteråret for første gang med i den landsdækkende U17 og U19 Division, og vore 
seniorherrer kom i oprykningsspil i deres første sæson i den landsdækkende 3. division. Vi er en blandt blot 
fire ligaklubber uden kontrakter, og som enhver kan se, kræver det en stor indsats at hænge på rent 
sportsligt. Økonomisk får vi god opbakning til 3. division fra TV-midler og en andel af de såkaldte 
solidaritetsmidler (fra de danske holds kampe i de europæiske turneringer). Vi fik også en transferindtægt i 
2022 og igen i 2023 for Jens Stages salg fra FCK til Werder Bremen. Vi kan håbe, at der kommer flere af den 
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slags ’uventede’ checks i de kommende år som udløber af vores gode talentarbejde. Det var nu eller aldrig, 
hvis vi skulle med på licensvognen på drenge ungdom med to stjerner. Det stiller store krav til den ansatte 
stab og de fysiske rammer. Opgaven er at hæve niveauet fagligt/socialt for alle hold i foreningen, og vi skal 
samtidig have satsningen mere i økonomisk balance. Det første halve år må vi se som en investering.  

Desværre oplevede vi et år, hvor vi trods rekordomsætning fik et underskud på 637.000 kr. Efter to 'corona-
år' oplevede vi voldsomt stigende omkostninger til blandt andet dommere (flere kampe og flere kampe med 
linjevogter), daglig drift og øget sportslig stab. Foreningens økonomi er dog stadig sund. Vi budgetterer med 
et mindre overskud i 2023. Vi gennemfører i foråret for første gang i mange år en mindre 
kontingentstigning på 50 kr./halvår for børn og unge, mens U17/U19 Division stiger til 5.000 kr./år, så de 
selv tager en stor del af regningen for satsningen. Vi ønsker generalforsamlingens accept af, at en ny 
stigning kan blive nødvendig for at nå i mål med den kommende kunstgræsbane. 

Efter to 'corona-år' med periodevise nedlukninger oplevede vi stigende omkostninger i 2022. De 
væsentligste stigninger er dommere (flere kampe og flere kampe med linjevogter + 300.000 kr.!), øget pres 
på den daglige drift (flere medlemmer etc.) og en udvidet sportslig stab (licens). Vi har haft administrative 
udfordringer i de seneste år, men vi kan heldigvis sige, at vi har taget mange skridt for at styrke 
økonomistyring med Per Blom i spidsen. Vi står skarpt rent administrativt. Vi har efterhånden mange 
ansatte både sportsligt (licens), og vi styrker også administrationen med bogholderi, ny caféansvarlig 
(Nikolaj Kastrup Martinusen, U17 træner) og senest en ny sponsor- og kommunikationsansvarlig (Hakan 
Basel). Forhåbentlig oplever medlemmerne en stigende kvalitet både sportsligt og i klubbens daglige drift. 

I 2023 gør vi klar til den vigtigste investering i klubbens historie med et nyt kunstgræsanlæg, som vi skal 
have det sidst stykke i mål økonomisk og anlægsmæssigt. Tak til Aarhus Kommune for bevillingen på 5,992 
mio. kr. inkl. moms. Ta til Pluskontoret Arkitekter og LB Consult for god rådgivning indtil videre i processen. 
Vi har en hensættelse på +900.000 kr. til banen. Vi skal selv skaffe yderligere en mio. kr. i 2023 for at nå helt 
i mål. Det bliver en kraftanstrengelse, hvor vi får brug for alles hjælp og velvilje. Hvis man følger med, kan 
man se, at der er stor fokus på miljøbelastning fra kunstgræsbaner. Vi har ryddet op på skrænterne og opsat 
granulatsikring på den gamle bane, men mangler den sidste del af arbejdet + en indsats for styrkede vaner 
ved brug af banen (når sluserne er på plads). Vi følger debatten i EU nøje, men i samråd med kommunen er 
det fortsat en ny bane med granulat, vi går efter pga kvaliteten og holdbarheden. I den forgangne vinter har 
vi lejet baneplads i Hasselager og dyre haltimer i Lyseng Idrætscenter (samt i mindre omfang på Aarhus 
Efterskole) for at gennemføre vore aktiviteter. Det er ikke holdbart i længden, men tak til Kolt-Hasselager IF 
for deres velvilje i denne vinter. Også tak til Christian på 88 år, som passer vores bane i regn og slud. Det er 
ikke altid, man lige ser de usynlige helte, som holder sådan en fodboldklub kørende. 

Afslutningsvis. Tak til bestyrelse, ansatte, sponsorer, Aarhus Kommune og endnu engang alle de frivillige. 

Kommentarer til beretningen: 

Alexander Flattum tilføjede, at IF Lyseng Fodbold også blev kåret til ’Årets samarbejdsklub’ af AGF 
Kontraktfodbold i 2022. 

Beretningen blev godkendt. 

3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse og budget for næste år til 
orientering.  
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Se det reviderede regnskab på dette link. 

Henrik Brandt og Per Blom gennemgik regnskabet og redegjorde for afvigelserne i forhold til 2021. 
Stigende lønudgifter er en konsekvens af vores satsning for at få DBU-klublicens med to stjerner. 
Satsningen på flere ansatte med høje sportslige kompetencer skal hæve kvaliteten bredt i klubben 
og i bedre økonomisk balance i løbet af 2023. Vi har haft udfordringer med bogholderiet, som 
betyder, at vi har optaget nogle udgifter i 2022, som vi nok skulle have haft med i 2021. Desuden 
har vi en meget stor afvigelse i dommerudgifter på grund af stigende antal kampe og stigende 
antal kampe på højere niveau med dommertrio. Efter to år med nedsat aktivitet pga. corona-
restriktioner i 2021-2022 (hvor vi tilmed fik ubudgetterede ekstraordinære tilskud fra 
kommunen/Salling Fondene) er et stærkt stigende aktivitetsniveau også slået igennem på 
omkostningssiden i 2023. 

Regnskabet blev godkendt. 

Bestyrelsen orienterede om det detaljerede budget for 2023 med et budgetteret overskud på 
99.500 kr. Bestyrelsen forventer, at den øgede fokus på kommercielle indtægter og 
kommunikation, på cafédrift og på kvaliteten af vore tilbud til medlemmerne vil slå igennem på 
indtægtssiden.  

Vi skal dog samtidig være yderst grundige med løbende budgetopfølgning, og hvis bestyrelsen kan 
se, at vi ikke får økonomien i balance i foråret, vil man tage skridt til at tilpasse omkostningerne. 
De budgetmæssige og administrative procedurer er strammet betydeligt. 

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

Bestyrelsen har med mandat fra sidste års generalforsamling hævet kontingentet med 50 kr. 
halvår for børn/unge i foråret 2023 samt hævet kontingentet for deltagelse i talentsatsningen på 
U17 og U19 division for drenge til 5.000 kr./år. Øvrige kontingentsatser er uændrede i foråret 
2023. 

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at indføre yderligere kontingentstigninger, 
såfremt det skønnes nødvendigt – også i forhold til de kommende investeringer i kunstgræs. 

5. Behandling af evt. indkomne forslag. 
 

Der var ingen indkomne forslag. 
 
6. Valg 

 
Formand HC Hansen blev genvalgt for to år 
Følgende bestyrelsesmedlemmer blev valgt/genvalgt for to år: Claus Moldt, Flemming Jensen, Lars 
Emil Andersen og Jonas Berwald. 
Følgende bestyrelsesmedlemmer var ikke på valg og er på valg i 2024: Jonas Brandes Gaarsted, 
Kenneth Rothly, Søren Sørensen. 

https://www.lyseng.dk/media/4814/aarsrapport_for_2022-if-lyseng-fodbold.pdf
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Ane Kirk Gulmann og Troels Skipper udtrådte efter eget valg af bestyrelsen. 
 
7. Eventuelt 

 
Formand HC Hansen overrakte på vegne af foreningens traditionelle hædersbevisninger med tak 
for en god indsats for klubben: 
 
Trænerfadet: Nicolai Dons Nielsen, træner for U14 drenge 
Lysengpokalen: Flemming Jensen, bestyrelsesmedlem 

Tom Helligsøe rejste spørgsmålet om det stigende sportslige/økonomiske pres for at ’hænge med’ 

i 3. division med en trup af rendyrkede amatørspillere i konkurrence med de øvrige ligaklubber 

med kontraktspillere. Desuden udtrykte Tom Helligsøe et ønske om at den igangværende 

talentsatsning ville resultere i flere spillere af egen avl på klubbens seniorhold. 

Bestyrelsen svarede, at der ikke er planer om at indføre kontraktfodbold i IF Lyseng, og at man 

tilstræber en afbalanceret drift af klubben i forhold til alle medlemsgrupper. Der er en fin dialog 

med 3. division om holdets rammevilkår, og senest er tilknyttet to journaliststuderende til at 

styrke holdets profil internt og eksternt. 3. divisionstruppen er en af de yngste i rækken, og der har 

været flere af de unge spillere på holdet og med omkring truppen på det seneste, så transitionen 

mellem ungdom og senior er klart forbedret, lige som vi i de seneste sæsoner er blevet langt bedre 

til at fastholde unge spillere i seniorfodbolden.  

 

Formand H.C. Hansen afrundede generalforsamlingen ved at lykønske prismodtagerne og takke de 

afgående bestyrelsesmedlemmer og dirigent Jan Bach for deres indsats. 

 

 


