
Dagsorden for møde i Ffi’s bestyrelse 
 
Dato: 28. september 2021 
Tidspunkt: 18.30-20.30 
Sted: Fodboldvej 
 
Ordstyrer: Anders 
Referent: Poul 
Tilstede: Helge, Dorthe, Anders, John H, Pauli, John N. Lindy 
Afbud: Ole, Mikkel 
Gæster: Martin H, Flemming G,  
 
Referat 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste 
PR-møde 

 
Indstilling 
Formanden indstiller, at referatet 
godkendes 
 

 
Godkendt 

2. Information om kunstgræsbane 
 
Sagsfremstilling v/John Hansen(se 
tidligere mail fra John) 
Martin Høeg deltager også i punk-
tet 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrel-
sen beslutter en model for indsam-
ling af midler og igangsætning af 
det konkrete arbejde 

John H orienterede forsamlingen om de uddelte doku-
menter, og status pt.  
 
- Fonde er lidt udvandet  
-  SALG AF M2, Julegave idé, 
-  Kan vi nå multibanenen,  
-  Hvad med den daglige drift,  
-  Levetid 10-12 år ,  
-  Kunstbaner er en naturlig  
   ting nu om dage  
-  Hvad med lyset ? 

 
        - Priserne er pga. Corona steget  
          med 10-15 % , men er faldende. 
 
 

3. Nyt fra ungdomsudvalget 
Sagsfremstilling v/Dorthe 
Bilag(mail fra Dorthe) 
 

Lige lidt fra Ungdomsudvalget 

til Bestyrelsen :-) 

 

Ungdomsudvalget har ændret 

karakter siden vi for 2 år siden 

genstartede udvalget. Vi må er-

kende at vi ikke i udvalget har 

 
- Der indkaldes til møde mellem Ungdomsudvalget, og 

Bestyrelsen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



samme muligheder for at ligge 

tid og kræfter i  arbejdet som 

den tidligere formand havde 

planlagt det. Hvad tænker be-

styrelsen at Ungdomsudvalgets 

vigtigste opgaver er ? Hvad er 

bestyrelses visioner - har vi et 

kommisorium ? 

 

 Vi har talt en del om tøj og alle 

de problemer vi oplever om-

kring tøjpakker osv. Der bliver 

brugt uendelig meget tid på 

det. Der er en dialog igang med 

Lindy. 

 

 

Der er et ønske om at vi i klub-

ben får en pigekoordinator - 

særligt i de mindste årgange at 

vi har en som har ansvaret for at 

koordinere i pigeafdelingen idet 

den afdeling pt vokser meget 

og det kræver en del krudt at 

vedligeholde. 

 

Så er der lige den der med at vi 

skal huske at børnene træner på 

børnebanerne og senior træner 

på seniorbanerne.  Således seni-

orerne ikke “ødelægger” de 

kamphaner der er anlagt til de 

mindste. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrel-
sen tager stilling til sagerne fra 
ungdomsudvalget 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voucheren sendes ud med kvitteringsmailen for indbetalt 
kontingent 
 
 
 
 
 
 
 
Der skal arbejdes på at finde en pigekoordinator 
 
 
 
 
 
 
 
Tages til efteretning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. opgave Henvendelse fra Kristian 
Elbæk om træning i sportshal-
len.dk - micro 
 
Sagsfremstiling v/Anders 

 

-  
-  vedtaget 



5. En strategi for Stadion 
 
Sagsfremstilling v/Anders 
Vi er nødt til at være offensive i 
forhold til Stadion. Renovering og 
dækning af udgifter til maling mm. 
Falder ned i mellem to stole.  
Selvom stadion er kommunalt vil vi 
gerne gå forrest i en udarbejdelse 
af en strategi for stadion. 
Stadionstrategiudvalget, som skal 
rapportere tilbage til bestyrelsen 
foreslås at være Ruben, Ronni, An-
ders og en fra STU. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at strategi-
udvalg bliver nedsat 

 

 
- Vedtaget 
- Lindy deltager fra STU 

6. opdatering vedr. cuppen 
Sagsfremstilling v/Pauli 
Jette sender status ud inden besty-
relsesmødet. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at status bli-
ver taget til efterretning 
 

 
Det ser rigtig godt ud, tid på året taget i betragtning 

7. Rødt Klubhus 
Sagsfremstilling v/Anders 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrel-
sen drøfter Anders’ sagsfremstil-
ling. 
 

 
Godkendt 

8. Tøjaftale i fremtiden 
Sagsfremstilling v/Lindy+Anders 
Vi skal have diskuteret, hvad vi 
gør, når vores aftale med Diadora 
udløber. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrel-
sen drøfter tøjleverandør og læg-
ger op til en beslutning på et kom-
mende møde 

 
Diadoraaftalen udløber sommer 2021 

       Lindy mener vi skal køre 2022  
       ud, Tøjpakke / kontingent  
       debateret, Lindy 
        
       Tøjpakken bestilles online via  
       mail fra        
       Kluboffice til Diadora  

9. Evt. 75/25 % modellen debateret 
 


