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Bestyrelsesmøde i FFI-fodbold 
 
Dato: tirsdag d. 28. august 2018 
 
Tid: 19.00-21.00 
  
Sted: Fodboldvej 
 
Ordstyrer:  Anders Brandt Sørensen  
Referent:  Poul Beck 
 

Referat: 
Deltagere: John N. Pernille T, Anders B, Pauli J. Thomas L. Laila P 
 

1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 
 
Sagsfremstilling 
 … 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at referatet godkendes.  
 

 
Godkendt 

2. Status for STU og herresenior 
Sagsfremstilling 
Der er spillet fire kampe, når vi er ved bestyrelsesmødet og vi laver en 
status og har en generel snak om seniorafdelingen. 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter status for den nuværende 
sæson og kommer med input til STU 

John orienterede om  
afdelingens status. 
Det går godt, stort 
fremmøde, alle er glade, 
stort puslespil  
at få alt til at gå op med  
træning og arbejde. 
 
 

3. Frivillighed 
Sagsfremstilling 
Nedenstående artikel giver sit bud på frivillighed. I forlængelse af den 
nyligt overståede cup vil det være nærliggende at diskutere, om det er 
en vej at gå for Ffi-fodbold? Eller om der er dele, som vi kan bruge i 
det videre arbejde med frivillige i klubben. 
Link:  
https://www.dbujylland.dk/Nyheder/2018/August/I_Stoevring_er_frivillighed_obli

gatorisk 
Indstilling 
Formanden indstiller, at frivilligheden i klubben drøftes og om vi skal 
sætte forslag i søen til et videre arbejde. 
 

Cafeteriavagter drøftet,  
Træningsaftner, 
kampdage. 
Evt. automat i hverdage og  
betjening i weekenden. 
- et projekt skal skydes i 
gang hvor der kommer 
fokus på, hvad vi forventer 
af klubben: ”Hvem er 
klubben?” Drøftes videre 
på et kommende møde 
 
 
 

4. Cuppen 
 
Sagsfremstilling 
Pauli orienterer om cuppen 2018. Han vil bl.a. komme ind på. 
 
Holdtilmeldinger 
Kan vi lave en god turnering med de hold, der er tilmeldt? 

Et par enkelte hold  
mangler at betale. 
 
Hotellerne, - priser for 
2019 er rettet til.  
 
Vi afventer 

https://webmail.frederikshavn.dk/owa/redir.aspx?C=KZH2ipL4PnlDpnUlcwCBCppKU6AppCufM9X1yCFZqK5vW4IzRAjWCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.dbujylland.dk%2fNyheder%2f2018%2fAugust%2fI_Stoevring_er_frivillighed_obligatorisk
https://webmail.frederikshavn.dk/owa/redir.aspx?C=KZH2ipL4PnlDpnUlcwCBCppKU6AppCufM9X1yCFZqK5vW4IzRAjWCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.dbujylland.dk%2fNyheder%2f2018%2fAugust%2fI_Stoevring_er_frivillighed_obligatorisk
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Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til 
efterretning 
 

betalingsgateway  
fra ProCup 
 
Bla. Færøerne viser 
interesse 
 
ca. 30/9 udmeldelse om  
resultatet. 
Der skal udarbejdes et  
Markedsføringsbudget.  
 
- det svenske marked er  
stadigt svært 
 

5. USA-projekt 
Sagsfremstilling 
Vi har fået en henvendelse om USA-projekt fra Ole Schüsler: 
”Som aftalt lige inden pinsen skal jeg hermed lige kort skitsere vores plan 

for vores “rejse-projekt” i årgang 2005 drenge (Dolmers hold). 
  
Vi påtænker et projekt, som fx kunne hedde “FFI Team USA 2020”. 
Vi vil allerede nu udarbejde plan for hvorledes vi kan fremskaffe langt de 

fleste skillinger til turen ved hjælp af primært div sponsorater og 

forskellige arbejdsindsatser rundt i byen 
  
Et forsigtigt bud på et budget kunne i første omgang hedde 20 drenge x 

10.000,-, så vi sætter målet til omkring 200.000,- 
Det er vigtigt for os at ALLE i årgange får mulighed for at deltage i turen, 

så derfor skal hjelmen spændes hårdt for at komme i mål.  
I den forbindelse er vi nødet til at kigge på vores normale fordelingsnøgle 

ift. arbejde ude i byen, her er vi lidt kede af hvis vi skal “aflevere” 25% 

(50.000,-) af drengenes penge til klubben. 
Vi håber at til gengæld for den enorm positive eksponering vores projekt 

vil gi klubben, kunne få lov at beholde alle skillingerne drengene vil tjene 

til turen. 
  
Andet store spørgsmål er omkring tøj-delen i projektet. Her kører vi med 

Diadora, eller…? Skal det gå gennem en butik, klubben eller direkte med 

Lars Bo? 
Kan man forestille sig en anden tøjsponsor til projektet end Diadora? 
  
Vi håber meget på accept fra bestyrelsen til at gi fuld gas med projektet, vi 

er ihvertfald i forældregruppen klar:)” 
 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter, hvordan vi kan strikke 
en ”USA-2020”-model sammen 
 

- optjente penge skal  
figurere på en af Klubbens  
konti. – hvem kan hæve på 
den? 
 
25 / 75 reglen fastholdes. 
 
Sponsorer til projektet 
skal koordineres, således 
at de ikke falder sammen 
med / belaster klubbens 
sponsorer. 
 
Der skal indkaldes til 
møde.  
med ”USA folket”  
Anders /Lindy 
 

6. Revideret budget 
 
Sagsfremstilling 
Fremlæggelse af revideret budget 

Budgettet drøftet 
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Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen tager drøfter det reviderede 
budget 
7. Haraldstatuen – hvordan bruger vi den? 
Sagsfremstilling 
Vi har fået en Haraldstatue. Det er bl.a. op til os at få den til at ”leve 
videre”. Man kunne f.eks. lave en idrætspris i Frederikshavn 
Kommune. Eller vi kunne i klubben kåre ”Årets Harald”. Andre ideer 
er også kærkomne. 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen beslutter, hvordan vi 
fremadrettet skal bruge statuen i klubsammenhæng. 

Hvad gør vi, mange ting  
stillet i forslag. 
 
Hvad kan vi gøre/ finde på 
 
- vi skal ha´ et hold fra  
Bologna til cuppen 

8. Piger u16 – samarbejde med Bangsbo 
Sagsfremstilling 
Laila orienterer om forsøget på samarbejde med u16-pigerne i 
Bangsbo 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til 
efterretning. 

Bangsbo har trukket sig 
fra idéen. 
 

9. Ungdomskonsulent FFI fodbold 
Sagsfremstilling 

Vi har besluttet, at vi vil have et styrket ungdomsarbejde i Ffi-fodbold. På 

mødet skal det drøftes, hvem der kunne løfte denne opgave. 

Indstilling 

Formanden indstiller, at bestyrelsen finder en fodboldkyndig til den 

beskrevne opgave 

 

Michael Jørgensen 
udpeges som ny 
ungdomskonsulent. 
Deltager i næste 
bestyrelsesmøde 

10. Dialog med Bangsbo Freja og Sæby angående elitemiljø 
ungdom og samarbejde på senior niveau 
Sagsfremstilling 
John orienterer om sagen. 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til 
efterretning 
 

Orientering taget til 
efterretning. 

11. Evt. 
 

Poul ansøger Bestyrelsen 
om midler til en ny 
hjemmeside, da den 
eksisterende altid er 
hacket, og servicen fra 
firmaet der har lavet 
siden, faktisk ikke er 
eksisterende. Ønsket er at 
vi vender tilbage til IdeFa 
Gruppen, hvor tingene 
fungerer, og servicen er i 
top, og næsten 24/7 
prisen ligger omkr. 20.000 
 
Næste Bestyrelsesmøde er 
den 2. oktober kl. 19.00 

 


