Formandens beretning 2018
Der er gået endnu et spændende år i Ffi-fodbolds historie – mit første. Det har været spændende for Ffi og
ikke mindst for mig. Jeg har haft en meget stejl indlæringskurve – men jeg er enormt glad for at være
sammen med andre frivillige om at drive vores fælles klub. Tak for det. Vi er ca. 590 aktive fodboldspillere i
klubben lige nu. Det er skønt med så mange, som bruger vores fine anlæg. Og det er noget af det, der
imponerer: anlægget. Her er der plads til mange, og vi kan være sammen om vores fodbold. Vi har samtidig
arbejdet med, at få kampe på stadion – for at være byens klub. Det giver selvfølgelig nogle afvejninger: vi
skal passe på, at vi ikke tømmer fodboldvej for funktion på kampdage. Omvendt skal vi ikke ”gemme” os for
byen, vores sponsorer og hvem der ellers kunne have interesse i vores klub og klubbens gøren og laden. Vi
har haft gode kampe på stadion, og jeg synes, vi stadig skal arbejde for, at førsteholdene på kvinde og
herresiden spiller på stadion, så de kan være med til at promovere klubben. Og så synes jeg, at holdene i de
yngre årgange skal spille primært på Fodboldvej – og flytte enkelte kampe til stadion, hvis holdene skulle
ønske det.
På Fodboldvej er vi samtidig i gang med et arbejde med at skabe pigeorienterede omklædningsrum for at
ramme denne målgruppe i større omfang. Arbejdet forventes færdigt i løbet af 2018/19.
Sidste år startede vi en tradition med en sommerfest og en afslutningsfest for seniorafdelingen på stadion.
Målet med dagen skulle være, at få inviteret frederikshavnerne ind til fest og farver og god fodbold. Vi er en
lille storby, så vi er sikre på, at mange faktisk gerne vil være med til noget sjov og ballade denne dag. Derfor
afholder vi også igen i år sommerfest d. 16. juni – og det bliver også med fodbold, pølser og fadøl – og hvad
vi ellers kan få gang i.
I det forgangne år har vi indledt et samarbejde med bankoklubben om en støtteforening til spillere, som
har svært ved at betale kontingent. Vi er glade for samarbejdet med bankoklubben, som igennem årene har
hjulpet Ffi’s ungdomsspillere rigtig meget. Behovet er der, men det er heldigvis ikke så stort. Vi har en god
basis for kommende ansøgninger til kontingenthjælp, og bankoklubben kan fremadrettet give hjælp til
andre ting i Ffi, hvis de ønsker det. Der er taget hånd om de økonomisk vanskeligt stillede i en rum tid
fremover.
På ungdomsfronten har vi haft tre hold ude til turneringer. Det er et område, hvor vi gerne vil være endnu
mere aktive.
I det meget effektive Ungdomsudvalg er der blevet lavet en trænermanual og en ”stribet tråd”, som sætter
linjen for, hvordan vi mener, træning og opførsel skal være i vores klub. Det vil vi gerne bruge flere kræfter
på at udbrede og implementere igennem et forhåbentligt snarligt visionsarbejde
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Til vores generalforsamling fylder Cup No.1 altid en del. Ikke mindst efter katastrofeåret (rent økonomisk) i
2016. Det er lykkedes os at vende et kæmpe underskud til et lille overskud for 2017, som giver os
forhåbning for, at 2018 bliver endnu bedre. Poul og Ronnis kompetente arbejde i klubsammenhæng og
med cuppen er blevet suppleret af Jette Varmløses rolige og sikre styring af aktiviteterne frem imod
cuppens afvikling. Vi har i den forbindelse holdt en ide-lørdag, hvor mange engagerede klubmedlemmer var
med. Det løftede tingene – og gav os mulighed for at finde udviklingspotentialer. Vi vil være en hyggelig cup
med godt værtskab, som er overskuelig for familierne og som bringer smilene frem i en tryg atmosfære.
Det går den rigtige vej. Bestyrelsen har valgt at fortsætte med cuppen og vi håber rigtig meget på, at
frivillige fra klubben vil hjælpe endnu engang – som Ffi’ere har gjort siden 1984.
Økonomisk har det forgangne år været noget presset. Tilskuddet fra kommunen er faldet og faldet. Og som
det fremgår af regnskabet, er vi nok en selvstændig frivillig klub, men vi er meget afhængig af støtte fra
kommunen. Kommunens støttesystem er bygget op som et nulsumsspil. Dvs., at jo flere klubber og jo flere
kvadratmeter gulv og baner, der er i kommunen, jo færre penge til den enkelte. Hvis der kommer et nyt
multihus i Frederikshavn, vil det eksempelvis betyde færre penge til etablerede klubber og foreninger. Vi
ser et stort fald, men vi håber samtidig, at det ikke falder meget mere.
Vi er også spændte på 25-årsreglens afløser. Vi er en af de klubber, som løser de opgaver, som det er
tiltænkt med reglen: nemlig at have en stor andel unge spillere. Derfor vil en ændring af reglen næsten kun
betyde, at Ffi vil miste støttekroner. Det kan godt være, at reglen virker mystisk, men den er en fordel for
os og en revision vil alt andet lige betyde, at vi kan risikere, at vi skal klare os med endnu færre
støttekroner.
I denne trængte situation viste ledere og trænere i klubben sammenhold og fællesskab. Vi blev hurtigt
enige om, at det ikke var pengene, der drev vores motivation til at træne og være med i klubarbejdet. På
den baggrund var trænerne med til at finde pengene til vores pressede budget. Det synes jeg faktisk var
helt enestående stærkt og en korpsånd, som har plantet sig i hele klubben. Vi er sammen om det her!
Hvad så nu? Ja, vi kan stadig blive bedre. I bestyrelsen vil vi gerne have et mere åbent cafeteria. Og vi vil
gerne have et visionsarbejde for klubben sat i gang – helt fra bunden. Hvordan mener vi, at unge
mennesker skal trænes? Hvad er en god klub og hvad skal vi lave – udover fodbold? Det skal alle
medlemmer inddrages i, når vi forhåbentlig kommer til det i det kommende år.
Til sidst vil Jeg gerne sige tak til Henrik Dolmer og Jens Tang for deres store arbejde for klubben i
bestyrelsen. De har begge valgt at stoppe – Henrik fortsætter dog med ungdomsarbejdet som formand for
ungdomsudvalget.
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