
Referat fra Generalforsamling  Lystrup IF – Fodbold 

torsdag den 24. marts 2022 kl. 19:00 

Dagsorden: 

• Valg af dirigent: 

Lars Horst blev valgt til dirigent 

• Beretning fra bestyrelsen  

Susanne fremlagde beretning. Den blev taget til efterretning. 

• Fremlæggelse af regnskab for 2021 

Regnskabet blev godkendt 

• Fremlæggelse af Budget 2022 

Budget blev taget til efterretning 

• Valg til bestyrelse – Formandsvalg 

Susanne Pedersen modtog ikke genvalg til formandsposten, men blev valgt ind som menigt 
bestyrelsesmedlem. 

Christian Haslund Pedersen modtog genvalg som kasserer 

Frank Klemmensen modtog genvalg som menigt bestyrelsesmedlem 

Da der ikke blev valgt en ny formand, fik bestyrelsen bemyndigelse til at finde yderligere 
medlemmer og supplere bestyrelsen op samt finde en ny formand. 

• Valg af 2 suppleanter 

Preben Nielsen blev valgt som 1. suppleant 

Erik Skytte blev valgt til 2. suppleant 

• Valg af en revisor  

Lars Horst modtog genvalg 

• Indkomne forslag 

Ingen forslag modtaget 

• Evt. 

Futsal ønsker at lave deres egen klub med et mere elite præget formål, så bestyrelsen arbejder 
på denne overgang. 

Flygtning fra Ukraine kan spille gratis fodbold (så spred endelig budskabet) 

Søge fonde: Det blev nævnt at det kunne være en god ide at søge fonde om penge til forskellige 
ting. Der findes fonde, som har alle mulige formål. 

Kommunikation: Et andet tip var, at man burde kigge nærmere på, hvilke 
kommunikationsplatforme man bruger til at få budskaber ud. E-mail er ikke nødvendigvis 



effektiv længere. Der findes mange sociale platforme i dag. Så man kunne prøve at finde ud af, 
hvilke der virker bedst. Der blev opfordret til at bruge sociale medie, hvilket nogle havde gode 
erfaringer med. 

LIF Fodbold skulle måske have en Instagram profil. 

Sociale holdledere: nogle hold har oprettet en ”social holdleder”, som hjælper til med at muligt 
som ikke har noget med fodboldspillet at gøre. Denne titel gør det måske nemmere at rekruttere 
hjælpere. Som inspiration skulle man indkalde til et ”social holdleder”-møde 

 

Mvh Referenten 

Lars Christiansen, bestyrelsesmedlem 

 

 


