Bestyrelsens beretning
2018 blev et hektisk år – nøjagtig som forudset, en helt ny bestyrelse, der skulle finde
sit ståsted og lære hinanden at kende, lidt uventede omrokeringer i løbet af året, med
nye rollefordelinger til følge, men lad mig starte der hvor vi sluttede sidste år – nemlig
med det sidste dias med overskriften –

Hvor er vi nu – og hvad er det vi vil i den nye bestyrelse:
•

Vi er og vil være synlige.

Ja det skulle jeg mene vi er. Vi deltager i hvert fald i alt hvad vi bliver bedt om at
deltage i – såvel internt, dvs. forældremøder, trænermøder, spillermøder, etablering
af holdsamarbejde med andre klubber og vi forsøger at afhjælpe i forskellige konflikt
situationer, når vi vel at mærke bliver gjort bekendt med dem. Vi forsøger så vidt
muligt at komme til alle arrangementer og orienterende møder – uanset om det nu er
vores naboer her i området, AGF, DBU, DGI, Aarhus kommune, Idrætssamvirke,
Århus Fodbold Forum eller LIF’s hovedbestyrelse der ”kalder” med andre ord – vi
forsøger at sætte Lystrup IF Fodbold på landkortet hvor det kan lade sig gøre – altså
på den gode måde. Men hvis nogen mener at vi har svigtet i nogle henseender –
så hører vi naturligvis gerne om det. Vi er nye og stadig ”grønne” – så hjælp os
gerne til at blive bedre.

•

Vi har hver vores fokusområder.

Ja det har vi, og selvom det måske kan se ud som om vi arbejder på kryds og tværs
og vi til at starte med lige skulle finde vores ben at stå på, så har vi i bestyrelsen og
sammen med nøglepersoner udenfor bestyrelsen en ret klar arbejdsfordeling,
således er det Steffen der tager sig af kunstgræs og hele virvaret omkring DS holdet
(spiller certifikater osv.) – i tæt samarbejde med Holdsport (Vibeke) og Kluboffice
(Mathias). Morten (Micro) har sponsordelen– sammen med en ny
sponsorkoordinator Kristian Spåbæk, derudover tager han sig af afviklingen af DS
hjemmekampene, Lars er senior & træner ansvarlig og har stor fokus på vores
trænerudvikling - her i 2019 bliver det i tæt samarbejde med et nedsat udvalg og
DBU, Mads tager sig af vores materialer – i samarbejde med Steffen i øvrigt, og har
bl.a. lige fået oprettet vores WEBSHOP og han er ansvarlig for børnefodbolden, i tæt
samarbejde med Nicolai Kähler. Anders har hidtil haft kiosken og

ungdomsfodbolden, fra 2019 bliver kiosken overdraget til vores nye Kioskansvarlig
Frank Klemmensen, som vil varetage indkøb mm. så Anders kan fokusere på
Ungdomsfodbolden. Personligt har jeg det administrative + kasserer tjansen (indtil
videre i hvert fald) i tæt samarbejde med Lars Horst og jeg kaster mig igen i år over
fodboldskolen, sammen med Mads og LiseLotte. Derudover har jeg andel i og ansvar
for vores koncept for alle de unge assistent trænere – hvor vi i morgen har det første
kursus – i samarbejde med DGI – målrettet de unge.

•

Vi har holdninger hver især – men en fælles front!

Ja vi har bestemt forskellige holdninger, og det hænder også at vi må stemme om
tingene før vi går ud med en beslutning – men når en beslutning er truffet - er det en
fælles beslutning. Vi forsøger at ensrette regler, måden vi f.eks. giver tilskud,
godtgørelser osv. på, så ingen bliver snydt og alle ved hvad de har at rette sig efter.
Det er klart at det i en overgangsfase er svært at komme alle løse aftaler til livs på
retfærdig vis, men vi prøver – og skulle nogle føle sig forbigået eller snydt i én eller
anden forbindelse, så åben hellere munden end gå med det i det skjulte – vi ønsker
rene linjer og gennemsigtighed og ikke mindst at få nedfældet alle regler og
retningslinjer på skrift.

•

Vi har fællesskab og sammenhold.

Det har vi og det håber vi også at vi signalerer – vi har et godt samarbejde i
Bestyrelsen men vil også gerne etablere holdsamarbejde, tillid spillerne / holdene
imellem, så man har lyst til at hjælpe hinanden der hvor det er tilladt og man kan. Vi
ønsker træner sparring på tværs i Lystrup Fodbold, ”et fælles forum” til vidensdeling –
så hvis nogle har idéer til tiltag – så bring dem gerne på banen.

•

Vi vil klubben og alt hvad den indebærer.

Det vil vi !! ellers stod vi her slet ikke – og derfor fortsætter vi også arbejdet i 2019,
både i klubhuset og på banerne.

Men hvem er vi så

Vores klub i tal
692 medlemmer
519 drenge / mænd
173 piger / kvinder

580 u/ 25 år
112 o/ 25 år

Ca. 120 frivillige, trænere, holdledere og unge assistenttrænere
6 bestyrelsesmedlemmer
5 kioskansatte til en kiosk der har åbent i snit 30 timer ugentligt i sæsonen
En omsætning i kiosken på ca. 325.000 dkk årligt
2 rengøringsassistenter
1 (nyansat) kridter
Vi har 22 baner der skal kridtes, 44 mål der skal vedligeholdes et hav af materialer
der skal følges op på, 100 vis af bolde der skal holdes styr på osv. osv.

Lystrup IF Fodbold er altså ikke ”bare” fodbold på banen, men reelt
en lille virksomhed der skal drives for at medlemmerne kan få lov at
gøre det de helst vil – nemlig spille.
2018
Også 2018 bød på en masse aktiviteter – ikke alle aktiviteter er lige relevante for alle
– men vi forsøger at sprede os fx havde vi 2 x futsal skole i samarbejde med DGI
(uge 7 og uge 42), en fantastisk Fodboldskole i uge 27 for 152 børn, vores
ungdomshold var i Holland i Pinsen, børneholdene afsted til Bording Cup i August,
nogle af vores børnehold løb ind med Futsal landsholdet til 2 træningskampe i
CERES Arena og de løb ind med AGF til en kamp mod FCK i August. Vores Futsal
Liga hold nåede i final 4 på Sjælland (godt nok i 2019) – mens vores Danmarksserie
hold i skrivende stund ligger knap så godt i tabellenK vi må se hvad der sker. Vores
Serie 3 hold var et smut oppe i Serie 2 og vende og er nu tilbage i Serie 3. Vi
afholdte træner/frivillig arrangement med Morten Bruun som foredragsholder og vi
afholdte hjertestarterkursus med Trygfonden, vi forsøgte os med en Sankthansfest –

som dog blev lidt anderledes pga. afbrændingsforbuddet i hele Aarhus kommune. Vi
har unger der træner i topcentrene og prøvetræner hos AGF. Kort sagt er vi en
breddeklub med plads til alle der gerne vil sparke til en bold eller ønsker at tage del i
et fællesskab.

Fokus Aktiviteter 2019
•

Kunstgræs
• Som alle sikkert ved er Lystrup 1 ud af 6 klubber som ser ud til at
få kunstgræs, det er dog ikke endeligt besluttet endnu. Forventet
at det skulle have været på byrådsmøde i december. Kultur og
Borgerservice, har nu anmodet om at det kommer på
byrådsmøde snarligt. Vi er klar til at der bliver trykket på
knappen, med en projektleder stående klar i kulissen, så godt
forberedt som han kan være på nuværende tidspunkt, men
uanset forventer vi desværre ikke at kunne være færdige til den
kommende vintersæson.

•

Ny tilskudsmodel til stævner
• Bestyrelsen har et ønske om at skabe noget mere klubånd, og et
af mange skridt er en ændring i tilskudsordningerne til stævner.
Det betyder at fremadrettet giver klubben tilskud til Bording Cup
eller et andet større stævner, hvor alle hold fra U8 – U12 kan
deltage. Ift. U6 og U7 er der ingen ændringer. Ungdomsholdene
får derudover tilskud (holdgebyret) til et større udlandsstævne
inden U17, derudover har vi fastsat et trænerdeltagergebyr – på
2000,- således at alle behandles ens, om de vælger Italien,
Holland eller Spanien eller en helt fjerde destination.

•

Ny godtgørelsesmodel / trænerudvikling
• Samtidig med at vi har et øget fokus på opgradering af hele
vores trænerstab, (vi har været heldige at få andel i DBU’s
trænerudviklingspulje) ønsker vi at udarbejde en
godtgørelsesmodel der tager hensyn til kompetencer og
kvalifikationer, dette vender vi tilbage til.

•

Frivillig koncept
• Uden frivillige – ingen klub !! – det er ganske enkelt sådan det er.
Eller i det mindste en meget fattig og amputeret klub!! Vi er
derfor fra Bestyrelsens side utrolig taknemmelig for alle de
frivillige der lægger mange timer i klubben om det er praktisk
eller administrativt. INGEN NÆVNT – INGEN GLEMT – men for
os er alle frivillige vigtige – uanset om man varetager nogle af de
meget ”synlige” opgaver eller arbejder mere i det skjulte. Vi har
brug for alle og er glade for alle! Og vi har brug for endnu flere til
alle de ting vi gerne vil – så spred gerne budskabet om at vi hos
Lystrup IF Fodbold ønsker at skabe et fællesskab og
sammenhold der rækker udover fodboldspillet. Vi har plads til

unge som ældre – de der ønsker en daglig gang i klubben og
dem der blot har få timer om året – vi har opgaver der kan
varetages hjemmefra eller på banerne, lad dem endelig melde
sig, så ser vi på hvad vi kan tilbyde og de kan bidrage med. At
være frivillig er i sagens natur ulønnet og uden godtgørelse, men
vi arbejder i Bestyrelsen videre på et koncept hvor tilbud om
deltagelse i arrangementer, frivillig trøjer, rabatter etc. kan blive
en form for belønning. Jeg deltager sideløbende i et udvalg på
tværs af LIFS afdelinger – hvor vi også ønsker at samarbejde og
synliggøre behovet for frivillige i hele LIF – og gøre det mere
attraktivt at være frivillig – vi tror på at vi fx har en generation af
seniorer i Lystrup der gerne vil fællesskabet i foreningslivet –
selvom de måske ikke selv er så sportsligt aktive længere.

•

Fodboldskolen løber igen i år ad stablen i uge 27, i går var der 142
tilmeldte men vi har stadig plads til ca. 20 mere. Vi gentager succesen
fra sidste år og kører med vores eget koncept. Er der nogen der ønsker
at være trænere eller kender nogen der kunne ønske det så er det bare
at melde ind. Vi skal bruge både over og under 18 år.

