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Bestyrelsesmøde i F.f.I-fodbold 
 
Dato: tirsdag d. 8. september 2020 
 
Tid: 18.30-20.30 
  
Sted: Fodboldvej 
 
Ordstyrer:  Anders Brandt Sørensen  
Referent:   Poul Beck 
 

Dagsorden / Referat: 
Tilstede: Anders B, John H, Casper K, Lindy W, John N, Hans B, Helge A 
Afbud: Ole L, Pauli J 
 

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

Anders bød velkommen, til 
de nye.  
 
Sidste referat godkendt  

2. Konstituering af bestyrelsen 
 
Sagsfremstilling 
Vi skal konstituere os efter generalforsamlingen. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen konstituerer sig.  
 

-Anders: Formand 
-John H: Næstformand 
-John N: kasser, /Senior afd 
-Casper K: Ungdomsformand 
-Ole Lyng: Kampfordeler 
-Pauli: Cup No.1 
-Hans: Fundraising 
-Helge:  
 
- Pigefodbolden debatteret,        
 
- Opgaver, Det Røde Klubhus,  
   kunstbanen, lys på samme,  
   nabo problemer, projekt   
   skal udarbejdes. 
 

3. Generelt orienteringspunkt 
 
Sagsfremstilling 
 
Anders orienterer om bogsalg, fc. Prostata mv. 

 

Indstilling 

 

Formanden indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til 

efterretning. 

 

-Guld Haralds drenge, må de  
  hedde det for DBU,  
 
- skal ikke træne med 60+  
  men samtidig, og skal være  
  en del af det sociale,  
  standerrejsninger osv. 
 
-90-års Fødselsdag næste år,  
  Pauli og Leif Mikkelsen er  
  på projektet. 
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4. Skæve arbejdstider på baggrund af kampe. 
 
Sagsfremstilling 
 
Vi skal have drøftet kampplanlægningen i forhold til 

stadioninspektørens arbejdsforhold. 

Indstilling 

 

Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter sagen. 

 

 
 
- Anders tager en snak med  
  Ronni 
 

5. Træner/spillersituationen - Senior 
 
Sagsfremstilling 
Lindy og John orienterer 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen træffer de 
nødvendige beslutninger i forhold til 
træner/spillersituationen for den kommende sæson. 

 
-orientering taget til 
efterretning  
 

6. Tøj 
 
Sagsfremstilling 
Lindy vil give en status på tøjsituationen i klubben. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter tøjstatus. 
 

Tøjstatus drøftet. 
Lindy har bolden i forhold til 
tøj. 
 

7. Ungdom og ungdomskonsulent 
 
Sagsfremstilling 
Vi skal i bestyrelsen have lagt de overordnede linjer for 
ungdomsarbejdet i klubben. 
På mødet i dag skal vi drøfte overordnede mål. Hvad skal 
vi fortsætte med og hvad fungerer godt? Hvad skal vi prøve 
mere af? 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter 
ungdomsarbejdet og giver et mandat til Casper og Anders 
til et videre arbejde. 
 

 
-John N´ opgaver i  
  ungdomsafdelingen flyttes  
  til Casper og Anders 
  
 

8. Økonomi 
 
Sagsfremstilling 
Status: vi kender stadig ikke vores økonomi for 2020! KFU 
melder først ud sidst i september. I tilfælde af 
likviditetsproblemer, er det muligt at få hjælp af 
kommunen. 
I vil blive holdt tæt orienteret, når vi ved mere. 
 
Indstilling 

 
Orienteringen taget til 
efterretning. 
  DIF revisorerklæring?? 
(Poul spørger BDO) 
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Formanden indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen 
om status til orientering. 
9. Rødt klubhus og stadion 
 
Sagsfremstilling 
Det er politisk besluttet i Økonomiudvalget, at Ffi-fodbold 
overtager brugsretten til det røde klubhus. Den nærmere 
snak om det skal foregå på et møde d. 5. oktober, hvor 
kommunen også vil snakke stadionkontrakt. Det skal 
understreges, at det ikke er et ønske fra Ffi-fodbold at ville 
snakke Stadion, men vi naturligvis altid gerne deltager i en 
snak om Frederikshavns stolte stadion og bevarelsen af 
samme. Lindy, Pauli og Anders holder møde med 
kommunen. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender, at Lindy, 
Pauli og Anders drøfter sagerne med kommunen. 

Anders orienterede 
 
-Vi overtager Det Røde  
  Klubhus,  
 
-Kommunen vil også snakke  
  Stadion,  
 
- Lindy, Pauli, Anders, John H.  
  deltager i et møde den 
  15/9 kl.16.30  

10. Covid-19 situationen 
 
Sagsfremstilling 
Orientering om, hvilke tilskud, vi har fået i forbindelse med 
Covid-19. 
Desuden en generel drøftelse af retningslinjerne på 
anlægget 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til 
efterretning og overvejer om de nu værende retningslinjer 
er tilstrækkelige 

 
 
 
- Lønkompensation 
- Dif 
- Arrangement støtte 

11. Dame/pigeafdelingen 
 
Sagsfremstilling 
Jeg foreslår, at vi tager et kig på pige/dameafdelingen med 
henblik på et øget fokus på flere spillere, men også i 
forhold til at sikre os, at vi også her altid gør alt, hvad vi 
kan. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen tager, drøfter sagen 
og udpeger en tovholder i bestyrelsen til 
pige/dameafdelingen. 

-Kvindeafdelingen mangler  
  en repræsentant i -    
  Bestyrelsen, men kan der  
  findes en? i forslag, Kenneth,  
  Lotte M, Dorthe, 
 
- Anders tager kontakt til 
Dorthe og Kenneth 
 
 

12. evt  
 
 
 

 


