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Beretning Ffi-fodbold, 19. august 2020 

Så nåede vi det endelig. Vi kom til årets generalforsamling. Og i år er intet som det plejer – heller 

ikke i Ffi. Vores generalforsamling skulle have været afholdt allerede i foråret, men som ialle andre 

af samfundets forskellige sammenhænge, så satte covid-19 en stopper for det. Det er klart, at 

covid-19 har sat sit præg på Ffi-fodbolds år indtil videre – det er bl.a. en af årsagerne til, at det har 

været meget svært at lave årets budget. Men det er der flere grunde til. Det kommer jeg tilbage 

til. Desværre betød det også en aflysning af årets cup. Meget ærgerligt, men stor forståelse fra 

alles side. Vi er allerede i gang med forberedelserne til næste års cup, så vi er klar igen, når 

covidtågen letter.  

Fordi det går faktisk rigtig godt i Ffi-fodbold. Vi er 505 aktive og ca. 150 yderligere medlemmer, 

som står mest på sidelinjen. Det er godt i en tid med faldende børnetal og rigtig, rigtig mange 

tilbud til børn og unge mennesker. Vi må konstatere, at fodbolden ikke er blevet helt umoderne. 

Og vi vil også meget gerne være en klub, der tager handsken op og forsøger at skabe de bedste 

rammer for det, det hele handler om i en fodboldklub: fodbold! Derfor har vi med et nystartet 

ungdomsudvalg og ungdomskonsulent Michael Jørgensen sat fokus på at fodboldtræningen bliver 

så god, som den kan. Og vi har dygtige trænere, som er gode til at spille med i disse rammer, så 

det hele kan blomstre inden for stregerne. Vores trænere er i det hele taget krumtappen i vores 

arbejde. Hold op hvor bliver der lagt mange timer, som alle betyder rigtig meget for holdet og for 

den enkelte spiller. Det er jer, der forskellen! Og forældreopbakningen er uforlignelig. Alt det 

ekstra sjove omkring holdene sker sammen med jer.  Når vi så krydrer det med de seneste tiltag 

med tekniktræning fra klubbens mange fodboldkoryfæer, så bliver kvaliteten næsten ikke højere. 

Vi har lige nu et rigtig godt tilbud til alle, som ville dyrke fodbold. Det kan vi godt være stolte af. 

På seniorsiden går det fremad – både mht. antal spillere og niveau. De ting følges heldigvis ad. Vi 

har to hold i jyllandsserien og på herresiden er vi rigeligt repræsenteret i med både anden, tredje, 

fjerde og femte hold. Vi har en sprudlende seniorafdeling. 

I den aldersmæssige lidt mere høje ende spilles der også fodbold her på anlægget, når ”Paulis 

drenge” mødes til ugentlig fodbold og kvartalsvise standerhejsninger. Dertil kommer et projekt, vi 

forsøger at få sat i søen med patienter, som har været ramt af Prostatakræft. Det viser sig, at 

fodbold er god medicin. Det er der nok ikke nogen her i lokalet, der er i tvivl om. Sidst men ikke 
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mindst skal det nævnes, at vi har et speciel-olympicshold. Jeg er rigtig glad for, at vi har plads til 

alle og jeg vil gerne slå et slag for, at det er en værdi vi viderefører. Det er bestyrelsens intention, 

at ingen skal føle sig uden for. Skulle det ske alligevel, så kontakt mig omgående. Så skal vi finde en 

løsning. 

Det forgangne år har også budt på en del udfordringer – jeg vil gå så vidt som til at sige, at vi har 

haft problemer. Vi har arbejdet på at overtage kunstgræsbanen for derved at modernisere den. 

Det er der vist ikke to meninger om er tiltrængt. Vi ville have ønsket, at kommunen førte den 

videre som hidtil, men det kunne ikke lade sig gøre. Vi havde faktisk kastet os ind i dette arbejde – 

ikke mindst med afsæt i de penge, vi har tjent på cup no.1 de senere år. Vores cups har heldigvis 

givet os et fornuftigt udgangspunkt for den slags investeringer til glæde for Ffi’erne. Men, men, 

men… Kultur&Fritidsudvalget har vedtaget en ny struktur for tildeling af midler, som rammer især 

fodboldklubber – ikke mindst fodboldklubber med eget hus. Og vi bliver efter alt at dømme ramt 

hårdt. Det har heldigvis ikke været tilsigtet fra udvalgets side – det ville også have været ret 

vanvittigt. Igennem tæt dialog er vi blevet lovet, at der bliver set på en passende løsning – og det 

fæstner vi lidt til. Vi skulle gerne være klogere her med udgangen af august. 

Langt om længe er det lykkedes os at få råderet over det røde klubhus ved stadion igen. Det har 

stået til nedrivning siden 2012/13-stykker, så det er betryggende, at det nu ikke sker. Vi overtager 

det og skal naturligvis betale forbrugsudgifterne, som vi ikke forventer bliver særligt store. 

Desuden har vi mulighed for selv at boltre os og istandsætte som vi har lyst uden at frygte, at 

huset bliver revet ned.  

Jeg vil gerne i dag også rette en tak til rigtig mange – først og fremmest jer, som gør et kæmpe 

frivilligt arbejde i klubben. Tak for det. Opgaverne, som drejer sig om kerneydelsen i 

fodboldtræningen – trænere og ledere – er naturligvis altid vigtigt i forhold til det, vi laver. 

Desuden har vi mange frivillige kræfter, som har stået i cafeteria her på fodboldvej og et stærkt 

klub 60+team, som står for mad og drikke på stadion og som tjener penge til klubben ved at 

knokle for bl.a. arenaNord. Vi har fællesspisningsholdet og vi har meget mere. Og i år har vi også 

haft et hold raske gutter til at sætte skik på hele byens – men ikke mindst Ffi’s – stadion. Og i lyset 

af cup no. 1’s fravær blev der afholdt klubbens første sommercamp med overnatning i telt og 

masser af fodbold. Tak til jer alle. Vi er rigtig mange frivillige, som bliver drevet af det, som vi synes 
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er sjovt. Og vi gør det helt frivilligt. Uden af få en krone for det. Det er ret fantastisk i Danmark år 

2020. Derfor husk det, hvis du en gang i mellem synes, serviceniveauet er for lavt i klubben. Vi gør, 

hvad vi kan og hvad vi har lyst til. Og vi kan desværre ikke overkomme alt. Den gode nyhed er, at vi 

er en klub med plads til alle initiativrige mennesker. Så hvis en frivillig ikke lige har tid til at løse dit 

specifikke problem, så kast dig ind i arbejdet som frivillig og vær med til at løse det. Jeg kan varmt 

anbefale det. Når først man har prøvet at være sammen med mennesker, der knokler for en klub 

og dets medlemmer uden at få en krone for det, så kan man slet ikke holde sig væk. Og så er vi en 

helt overordentlig demokratisk klub med meget kort afstand fra bestyrelsen til alle dele af 

klubben. Og hvordan kan jeg sige det? Jo, det kan sige, fordi de er vakante pladser i bestyrelsen, så 

alle har mulighed for at være med her også. 

Tak til alle vores sponsorer. tak for alle de år, I har været med og alle de år I vil være med 

fremover. Mange ting kunne ikke lade sig gøre uden jeres støtte, og jeg er sikker på, at vi endnu 

ikke har set det sidste til, hvad vi kan lave i fællesskab. Jeg er glad for, at nogen af jer også er her i 

dag. Godt I er tossede med fodbold! I år vil jeg for en god ordens skyld nævne DRINX som vi i 

særlig grad har samarbejdet med for at få skabt rammer for spillere i alle aldre i klubben, omkring 

cuppen og på jyllandsserieholdene. Jeg ser frem til endnu mere samarbejde i fremtiden. 

Vores støtteforeninger hjælper os også. Støtteforeningen har kontinuerligt støttet os, når vi har 

oprykninger og bankoklubben har i år støttet os med hele 50.000 kr. Det er helt vildt flot! Mange 

tak. Det giver os mulighed for dels at støtte børn, som ellers ikke ville have mulighed for at komme 

til fodbold, dels giver det mulighed for at ungdomsholdene kan søge midler til ture og andet godt. 

Det er dejligt at I tænker på os. 

Tak til Jette, Poul, Ronni og Martin. I løser dag til dagopgaverne og I sørger for, at der styr på alt! 

Kontingent, kridtning af baner, rengøring og cup no. 1 er nogle af de ting, som kører helt uden vi 

andre bemærker det. Godt! 

Til sidst vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen. Jeg er glad for professionelt samarbejde og gode 

drøftelser af vores klubs fremtid men også de ting, som hverdagen er fyldt op med lige nu og her i 

en stor fodboldklub. Vi er nogen der fortsætter i bestyrelsen, men der er også to, der har besluttet 

sig for at stoppe. Tak for jeres indsats, Pernille og Thomas. 
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Jeg glæder mig til endnu et år i Ffi-fodbold. Jeg synes, det er sjovt at være med. Ffi-fodbold er 

mere end summen af alle os. Vi skal klubben sammen. Lad os blive ved med det. Og lad mig i den 

sammenhæng slå et slag for vores hjælperfest lørdag d. 26. september. Det kan være, at nogen af 

jer er beskedne og tænker, at I ikke skal med, fordi så meget har I jo ikke hjulpet. Jo I har! Jeg er 

sikker på, at netop din indsats uanset hvor stor eller lille har været med til at forbedre 

fodboldtilværelsen for nogle børn og unge. Så kom og vær med! Det skader ikke at feste for en 

sikkerheds skyld! 

Med disse ord overlader jer hermed beretningen til generalforsamlingens behandling 

Fodboldvej, 19. august 2020 

Anders Brandt Sørensen 


