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Indkaldelse til generalforsamling i Lystrup IF – Fodbold   
torsdag den 24. marts 2022 klokken 19.00 i  

Klubhuset, Indelukket 20. 
 
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling iht. klubbens vedtægter. 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent.  
2. Beretning fra bestyrelsen 

 Ny struktur i bestyrelsen 
 Status på kunstgræs 
 Frivillige – behov for hjælp til mindre opgaver 

3. Fremlæggelse af regnskab for 2021 
4. Fremlæggelse af budget 2022 
5. Valg til bestyrelse:  

 
Den siddende Bestyrelse består i dag af  
 

Susanne Bisgaard Pedersen Formand   
Christian Haslund Henriksen Kasserer 
Lars Christiansen  Børn, unge og Senior                              
Steffen Christensen Materialer, banefordeling  
Frank Klemmensen Kiosk & Klubhusansvarlig 
  
 

Mads Espersen, Næstformand er fratrådt bestyrelsen ultimo februar med omgående virkning. 
 
På valg er;  
 
Susanne Bisgaard Pedersen på formandsposten - modtager ikke genvalg på denne post, men 
forbliver i bestyrelsen. 
Frank Klemmensen - modtager genvalg 
Christian Haslund Henriksen – modtager genvalg 
 
Vi har brug for frisk blod på formandsposten og opfordrer derfor kraftigt til at man melder 
sig under fanerne. Vi har på en bestyrelsesworkshop fordelt opgaverne under 
Formandsposten mellem Formand & Næstformand, mens de tidligere 
Næstformandsopgaver er fordelt ud på øvrige bestyrelsesmedlemmer med hjælp fra 
eksterne ressourcer / frivillige.  
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Vi har derfor nu en klar opgavefordeling og struktur. Ingen står alene med den enkelte 
opgave, vi løfter i flok, men har for hvert område en ansvarlig i bestyrelsen med arme ud 
til eksterne ressourcer / frivillige. 
 
 

6. Valg af 2 suppleanter 
7. Valg af en revisor.  
8. Indkomne Forslag 
9. Evt. 
 
I år serveres der kaffe og kage, samt øl og sodavand. 

 
 
Har man emner til punkt 8; Indkomne forslag, bedes disse indsendt på formand@lystrupfodbold.dk senest 
søndag d. 20.3.2022.  


