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Formandens beretning, Generalforsamling 13. marts 2019 

Tak for endnu et år i Ffi. Og det er ikke gået stille af. Det ulmer og bobler – og vi ser tydelige 

resultater af vores anstrengelser. 

I Ffi er vi 685 aktive fodboldspillere – nogen selvfølgelig mere aktive end andre på grønsværen. 

Men alle aktive omkring klubben, omkring fodbolden. Jeg synes, det er imponerende. I en tid, hvor 

mange andre muligheder og hvor fokusset let flyttes hos børn og unge er det flot, at så mange 

ønsker at spiller fodbold i vores klub. Det skyldes ikke mindst vores dygtige trænere og ledere – og 

alle de andre vigtige personer omkring holdene. VI har en klub, hvor vores fokus er på fodbold, 

men hvor vi samtidig ikke er blinde over for, at det uden om er væsentligt. Vi skal have det sjovt i 

klubben. vi skal fejre vores sejre i fællesskab. Og det har. Et fællesskab. Der er stor opbakning til 

fællesspisning og standerhejsning – ligesom der altid er frivillige til at hjælpe og til at se fodbold. Vi 

vil klubben og hinanden. Det er stærkt. 

I ungdomsafdelingen er der fart på. Vi har et ambitiøst ungdomsudvalg, som har fingeren på 

pulsen. En sådan drivkraft er ret væsentlig i en klub, hvor intet sker ud over det sædvanlige, 

medmindre en ulønnet frivillig tager handsken om. For at styrke fokusset på det vigtige 

ungdomsarbejde har klubben ansat en ungdomskonsulent, Michael Jørgensen. Ingen der har mødt 

Michael kan være i tvivl om hans store engagement og passion for fodbold og trænergerningen. 

Med Michael som ungdomskonsulent har vi fået en dygtig tovholder til at styrke organisationen på 

de enkelte hold uden for banen og til at være sparringspartner for alle vores trænere. Vi gør det ud 

fra den klare antagelse, at børn såvel som unge holder af fodbold og god fodboldtræning. Og så 

kan vi samtidig få vores ”stribede tråd” til at leve endnu mere i klubben. 

I forhold til pigerne har vi taget flere tiltag for at skabe fællesskab på tværs af årgangene. Vi har 

afholdt pigeraketten og Store Pigedag, som begge sigter mod dette. Vi skal blive ved med at 

arbejde på at styrke pigeafdelingen. Intet kommer af sig selv. Men samtidig er det et område, hvor 

vi muligvis skal overveje et samarbejde på tværs af kommunens hold? Vi er åbne for snakken – vi 

er åbne over for at se realiteterne i øjnene. 

Over for de allermindste i mikroafdelingen er der blevet genindført julefest og fastelavnsfest. de 

lidt større – u10-u12 har holdt diskofest. Altså sammen med stor tilslutning. Og ikke mindst muligt, 

fordi rigtig mange frivillige er med til at løfte i flok omkring afdelingerne. Tak for det! 
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i seniorafdelingen for damer oplever Ffi en stor opbakning. Både til kamp og træning. De meget 

unge spillere har været igennem en rivende udvikling – de lidt ældre – men stadig unge - har taget 

ansvar. Det har alle lært meget af. det er alt i alt en velfungerende afdeling, som kører godt pga. 

en enestående opbakning fra sponsorer og folk omkring holdet. Desuden er der opbygget et 

stærkt sammenhold med herrerne – ikke mindst pga. gode fester. Tak for alle omkring holdet for 

den gode opbakning. Det er enormt smittende, som I kaster jeg ind i arbejdet. 

I herreseniorafdelingen er der også gang i den. Her kan Ffi mønstre 5 seniorhold – og det i en tid, 

hvor andre klubber bakser med bare at stille et. Vi holder selvfølgelig fokus på fodbold men også 

fællesskabet, fælles aktiviteter og den hele seniorafdeling. Det er nyt for os, at vi er så store. Og vi 

bestræber os hele tiden på at fasttømre alle spillerne på de fem hold. Viljen er der til at ville 

hinanden – selv når der er mange ender, der skal nå sammen i en travl ungdoms/voksentilværelse.  

Mht. ambitionerne for vores førstehold, på herresiden, så har vi været inde i en tid. hvor vi har 

ladet støvlerne tale. Og det går da endda. Det er unægtelig sjovere for Ronni at skrive 

”Jyllandsserie” ved omklædningsrummene på stadion. Også her har vi kræfter, som går i krig med 

opgaverne med krum hals. Trænere, ledere og alle omkring holdene: tak for jeres indsats. 

Cup no. 1 var lidt et vendepunkt i år. Det var en skøn uge, med dejligt vejr – glade mennesker og 

VM på storskærm, som også gav ekstra omsætning i det hvide telt. Vi havde tilmeldt 190 hold fra 

21 nationer – Estland og Dubai var det første gang vi havde besøg fra i lang tid. 

Vi arbejder hele tiden på at forbedre både små og store ting omkring cuppen. Vi kan altid blive 

bedre. selvom vi var gode i 2018 – også i forhold til det økonomiske resultat. Ikke mindst pga. 

vores tætte samarbejde med Drinx. 

Det skal i den omgang nævnes, at Ffi-bankoklub og Ffi’s venner igen i år har spillet penge hjem til 

os. Og det varmer virkelig. Tak fordi I tænker på os. I er med til at give os lidt ekstra – og med til at 

hjælpe alle – uanset økonomisk formåen spillere til også at kunne nyde glæden ved fodbold.  

Hvad arbejder vi ellers med frem imod næste generalforsamling? 

Vi har sat et arbejde i gang med kommunen, som drejer sig om at få det røde klubhus af 

nedrivningslisten. Det er et godt sted, når vi har gang i stadionaktiviteter – som vi gerne vil have 

flere af. Det forventer vi en afklaring på inden sommer. 
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Kommunens kunstgræsbane er også ved at være udtjent. Det har vi mindet forvaltningen om. De 

kigger på det og vender tilbage. Vi er ikke i tvivl i bestyrelsen: vi skal have en ny. Snart! Derfor er vi 

i gang med at guide kommunen i den retning. Også inden sommer skulle vi gerne være en del 

klogere. 

Og så er vi gået i gang med en visionsproces, der har arbejdstitlen ”visioner indefra”. VI skal have 

beskrevet visioner, som bunder i de værdier, som er i vores klub, og som vi gerne vil bygge videre 

på. Laila og jeg har sat os for at stå for denne del. lad os se, hvad det ender med. Heldigvis har vi 

vores værdier, selvom vi ikke beskriver dem. Så indtil da skal det nok gå. 

Der er sikkert en masse flere, vi sagtens kunne takke. Det er overvældende så mange, der giver 

den en ordentlig skalle for klubben i alle mulige sammenhænge. tjener penge i arenaen. Hjælper 

til cuppen. Står i cafeteria. laver fællesspisning.  Sælger pølser på stadion. Skriver til hjemmesiden. 

Holder kontakt til pressen. køber ind. Jeg kunne nævne meget andet. I er med til, at jeg ranker 

ryggen, når jeg går i min Ffitrøje. 

Der er dog fire, der skal have en særlig tak. Jette, Ronni, Poul og Martin. I sikrer utrætteligt en 

stabil fodbolddrift, rengøring, opstregning, bogføring, cupafvikling mm. Det er godt, der er nogen, 

der har bolden i hverdagen. 

14. marts 2019.  

Anders Brandt Sørensen, Formand. 


