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Referat ordinær generalforsamling i Lystrup IF – Fodbold onsdag den 18. august 2021 klokken 
20.00 

 

Fremmødte: 
Bestyrelsen: Susanne Bisgaard Pedersen, Mads Espersen, Lars Christiansen, Christian 
Haslund, Steffen Christensen og Frank Klemmensen. 
 
Herudover var der 5 fremmødte, hvoraf den ene blev valgt til dirigent. 

 
1. Valg af dirigent.  

Lars Horst blev valgt til dirigent.  
Han konstaterede at der var indkaldt rettidigt, og at generalforsamlingen herfor var 
beslutningsdygtig. 

 
2. Beretning fra bestyrelsen 

 Formand Susanne Bisgaard Pedersen fremlagde bestyrelsens beretning for det forgange år.  
 
Det har været et år der igen har været præget af Covid og restriktioner. Bestyrelsen har i 
perioden skulle forholde sig til mange forskellige regler og flere forskellige tolkninger af de 
samme restriktioner. Vi ser frem mod en periode uden ugentlige ændringer i 
restriktionerne. Vi syntes selv vi er kommet i gennem udfordringerne på rimeligvis, særligt 
hvis vi sammenligner os med idendørs sportsgrenene som gymnastik, svømning, håndbold, 
basket m.fl. Som i store dele af perioden har været lukket helt ned.  
 
På trods af den begrænsede aktivitet, også i fodbold, har bestyrelsen ikke lænet sig tilbage. 
Med den begrænsede aktivitet fulgte også tid, til at kigge på nogle af de områder vi ikke har 
tid til at kigge på i den travle hverdag.  

 
 Indledningsvis har vi haft tid til at kigge på hvad vi er for en klub, og hvad vores værdier er: 
 
Klubånd – Fællesskab 

 Klubben før holdet 
 Holdet før spilleren 
 Fodbold er et forpligtende fællesskab. 
 Alle parter i Lystrup IF – Fodbold er ligeværdige.  

 
Fairplay 

 Alle behandles respektfuldt. Og alle er også modstandere, dommere, tilskurere 
m.fl. 

 Vi går ind for fairplay – både i relation til modstanderne og dommerstanden.  
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Det vi vil… vores værdier…. Hos Lystrup IF Fodbold 
 
Fastholdelse af ungdomsårgange 

 Vi ønsker at sikre en ”rød” tråd i det sportslige og sociale arbejde, som sikrer en 
naturlig sammenhæng og overgang fra børn til unge til senior og oldboys fodbold.  

 
Rekruttering og fastholdelse af medlemmer, trænere & frivillige ved opbygning af 
fællesskaber 

 Vi ønsker at skabe et liv i Lystrup IF – Fodbold, som er med til at tiltrække, fastholde 
og udvikle spillerne og de frivillige, trænere og ledere.  

 

Kunstgræs: 
 Økonomien er på plads 
 Der er underskrevet kontrakter. 
 Myndighedernes byggetilladelse mangler og afventes. 
 Vi regner med ca. 8 ugers arbejde fra vi får bygge tilladelsen til banen er færdig.  

 
Depotudvidelse: 
Vi er igen i gang med at se på mulighederne for udvidelse af vores depotfaciliteter, som 
desværre var underdimensioneret allerede ved overdragelsen af faciliteterne til Lystrup IF 
Fodbold. Vi forventer at ansøge anlægspuljen i det kommende år.  
 
Træner godtgørelseskoncept: 
Bestyrelsen har i lang tid ønsket en grundig revision af godtgørelserne, og vi har nu 
påbegyndt arbejdet. Det er kompliceret, og der er mange forhold der skal tænkes ind.  
 
Assistenttrænerkoncept: 
Vi kan med glæde konstatere at vi med stor hjælp fra Lise Lotte, har fået stablet et 
kvalitativt koncept på benene, som virker til at blive vel modtaget hos primært de yngste 
hold.  
 
VEO: 
I økonomisk samarbejde med Juletræsfonden, bestilte vi indledningsvis et VEO 1 kamera. 
Da vi blev gjort opmærksomme på at der snarligt ville udkomme et VEO 2 kamera, 
opgraderede vi til det. Det forventes at blive leveret i november. Det er primært tiltænkt 
ungdomsafdelingen, men senior vil også få mulighed for at benytte det, ligesom 
børneholdene også kan få mulighed for at se hvad kameraet kan.  
 
Kridtmaskine: 
Klubben har også leaset en kridtrobot, som dels letter det fysisk hårde arbejde for vores 
kridtere, og dels sparer græsmaling. Det giver også en meget større fleksibilitet ift. flytning 
af baner.  



Lystrup IF – Fodbold 
”Aktivitet – Glæde – Fællesskab” 

 

Lystrup IF – Fodbold ● CVR: 52479428 ● Indelukket 20, 8520 Lystrup ● formand@lystrupfodbold.dk 
www.lystrupfodbold.dk 

 

 
DHIF: 
Vi har desværre set os nødsaget til at lukke for parasport holdet i Lystrup. Efter et 
redningsforløb med mange møder med kommune, parasport Danmark og DBU, så vi efter 
6 måneder uden udvikling i tiltrækning af kvalificerede trænere, desværre ingen anden 
udvej end at lukke holdet. Herefter startede et uskønt forløb ift. at give parasport holdet et 
sted at spille fodbold, og et levedygtigt tilbud. Det var en proces, hvor vi som bestyrelse 
gav udtryk for vores bekymringer til parasport Danmark, desværre uden at blive hørt. Nu er 
en stærk forældregruppe gået sammen og forsøger at få stablet et godt og levedygtigt 
tilbud på benene. De ønsker muligvis at benytte Lystrups anlæg, men som en særskilt 
forening, hvilket vi byder meget velkommen. Vi ser frem til et muligt samarbejdet.  
 
Antennemast: 
Kommunen sammen med et teleselskab har bekendtgjort at de ønsker opført en 42 meter 
høj telemast på klubbens anlæg. Bestyrelsen gjorde indsigelser, men fik oplyst at vi ikke 
ville blive hørt, da klubben ligger på et kommunalt område. Spørgsmålet var ene og alene 
hvor på anlægget det skulle ligge. Vi har gennem de sidste mange år forsøgt at styrke vores 
forhold til vores naboer, og det bekymrede os at vi nu kunne blive set som skurken, for 
tilblivelsen af denne 42 meter høje mast. Derfor valgte vi at indlede en dialog med de 
omkringliggende naboer. Det ser nu ud til at naboerne har fået kommunen til at kigge på 
alternative løsninger.  
 
LIF på tværs: 
Der er ikke kommet meget godt ud af COVID, men vi har oplevet et styrket sammenhold på 
tværs af LIFs underafdelinger. Vi, i fodbold, har forsøgt at hjælpe hvor vi kunne og har 
stillet vores anlæg til rådighed for både håndbold (hvor vi stregede en græsbane op, og 
stillede sandbanen til rådighed) og gymnastik som har anvendt vores anlæg. Det har været 
en god oplevelse at vi i svære tider træder sammen og hjælper og støtter hinanden. Det 
bygger vi videre på, og der er allerede nu planer om flere forskellige tiltag på at 
understøtte hinanden 
 

3. Uddeling af pokaler 
Lederpokalen – Lise Lotte 
Frivillig pokalen – Torben Christensen 
Årets træner – Carsten Karkov 
Årets ungdomstræner – Thor Chilton. 

 
4. Fremlæggelse af regnskab for 2020 

Fremlagt af revisor Lars Horst (vedhæftet særskilt) 
 

5. Fremlæggelse af budget for 2021 
Fremlagt af formand Susanne Bisgaard  
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6. Valg til:  
  bestyrelse: 

Mads Espersen, Steffen Christensen og Lars Christiansen modtager alle genvalg.  

Mads Espersen, Steffen Christensen og Lars Christiansen blev alle genvalgt.  

Revisor:  

Lars Horst modtager genvalg. Valgt.  

Suppleanter:  

Erik Skytte modtager valg. Valgt. 

 

7. Indkomne forslag  
Ingen indkommende forslag, derfor udgik punktet. 

 

8. Eventuelt. 
Lars Horst ønskede at knytte en kommentar til VEO, som med hans kendskab var et virkeligt 
godt produkt, og et tiltag han vurderede at alle i klubben på sigt ville få glæde af.  

 

Endvidere ønskede han at understrege at det regnskab som Lystrup IF Fodbold var kommet 
ud med var virkeligt flot.  

 

Generalforsamlingen blev herefter afsluttet, og dirigenten takkede for god ro og orden. 

 

 

 


