
Generalforsamling 15/3 2022 

F.f.I Fodbold 

 

Referat: 

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 

1)  Valg af dirigent og referent 
      Formand Anders Brandt Sørensen bød de 13 fremmødte velkommen, og foreslog     
      Torben Mark som ordstyrer. 
      Torben takkede for valget, og kunne efterfølgende konstatere at Generalforsamlingen var   
       lovligt indkaldt. 

 2)  Bestyrelsens beretning om det forløbne år 

        V/ Formand Anders B. Sørensen 

Så gik der endnu et år. Eller rettere et halvt år, da vi endnu en gang var nødsaget til at afholde 

generalforsamling i utakt i efteråret pga. Corona. I år er første gang siden 2019, at generalforsamlingen 

ligger på det efter vedtægterne korrekte tidspunkt.  

Heldigvis har den forgangne periode kunne indeholde meget mere fodbold. Det har været en fornøjelse, at 

vi igen kan komme i gang med vores kerneopgave – ja, vores eksistensberettigelse – at sikre mulighed og 

faciliteter til at børn og voksne kan spille en masse fodbold. Og det er naturligvis samværet med træneren 

og alle de andre omkring holdet, som er med til at skabe den gode fodboldoplevelse. I år er der ydermere 

planlagt fodbold ture til udlandet for en række hold. Det er også disse ture, som vi alle tænker tilbage på, 

når vi skal mindes vores barndom og ungdom. Fællesskabet, grin og det at komme lidt hjemmefra er en 

kæmpe oplevelse – uanset om turen går til Tyskland, Holland eller Sverige. Tak fordi I gider arrangere. 

Og hvor er det fedt at se, at Ffi’erne ikke alene har det sjovt og nyder at spille bold. Men at det også viser 

sig, at vi faktisk bliver bedre af at træne, er jo dejligt. Vi har nogle rigtig gode fodboldspillere i klubben for 

tiden. Både på fem år men også på over 70. Vi havde allerede før Corona arrangeret tekniktræning som en 

ekstra træning. Og det er det, der skal til: tre ugentlige træninger er nok målet, hvis vi vil øge 

fodboldevnerne. Jeg er rigtig glad for, at Michael Jørgensen hjælper med den del. Så er det vist en 

underdrivelse at sige, at det er i meget gode og trygge hænder. 

Foruden det relationelle ml. holdet og de voksne omkring holdet er der også vores rammer for fodbolden. 

Det er glædeligt, at vi er en for alle. Derfor er vi også glade for, at vi stadig har mulighed for at hjælpe vores 

økonomiske trængte medlemmer med kontingent ikke mindst takket være bankoklubben, som uge efter 

uge spiller penge ind til klubben. Vi er som klub ikke en ø – vi er en del af det omgivende samfund – og det 

vil vi fortsætte med at være en aktiv del af. 

Og så har vi de fysiske rammer. Cafeteriet har fået en kærlig hånd takket være SparNord, og Sydbank har 

leveret en dejlig terrasse. Det skaber aktivitet og liv i vores klub. Og med vores 599 medlemmer, så er det 

godt med et indbydende cafeteria og gode udenomsarealer. 

Klubhuset og cafeteriet er til for vores medlemmer – ligesom resten af klubben. Det er Ffi’erne, der skal 

bruge huset, som de har lyst til. Og vi er nødt til at skabe nogle gode rammer for hinanden. Jeg har sat mig i 

spidsen for, at vi får koordineret vores fælles vagter i cafeteriet. Og det er rigtig skønt, at der er mange, der 

bakker op om, at vi har et levende sted til Ffi’erne. Vi er en frivillig klub, så der er kun os, til at løfte 

opgaven. Og der er kun os, som kan definere i kraft af vores indsats, hvilken klub, vi vil have. Der er ikke 

andre, der skaber klubben for os end os selv.  



Heldigvis er vi i en tid for klubben, hvor mange giver den en skalle – også når det er lidt hårdt og besværligt. 

Fordi det skal selvfølgelig helst være sjovt. Men nogle gange er vejen hen til det sjove lidt kringlet og bøvlet. 

Og der er det godt, at vi ikke smider håndklædet i ringen. 

Cuppen skal forhåbentligvis gerne komme godt i gang igen. Vi har klaret os igennem to år, hvor vi har levet 

højt på, at der har været gode kompensationsregler i Danmark. Ellers havde cuppen været stendød. Nu skal 

vi i gang igen. Og vi starter lidt forfra. Vi havde så småt med Jette, Poul og Ronni – og alle de gode folk 

omkring cuppen – arbejdet os hen imod en målsætning om en stærkere og mere besøgt cup. Det er stadig 

målsætningen, og vi mener faktisk, at vi har noget at byde på. Både til hold tæt på, men også dem, der 

kommer langvejs fra. Vi har gode folk omkring cuppen, og Jette arbejder hele året på at skaffe hold til 

turneringen. Det vi stadig skal slå på, er tryghed og intimitet. Der er vi bedst. Og det betyder også, at vi til 

sommer skal buge rigtig mange hjælpere endnu en gang. Jeg glæder mig og må ærligt indrømme, at jeg har 

savnet at være med de seneste par år. 

I en stor klub som vores er der altid meget, der sker. Og vi vil rigtig gerne meget. Men vi må også sande, at 

det er rigtig godt, at Ffi er noget vi gør sammen og ikke for en lønseddel. Økonomien, som John fortæller 

om senere, kører lige rundt. Men så heller ikke mere. Den kommende bestyrelse kommer til at forholde sig 

til, hvilket niveau klubbens økonomi skal på. Vi har ikke været heldige med de seneste økonomisk tiltag på 

kulturområdet i kommunen. Og vores udgifter er de samme. Er vi på fallittens rand? Overhovedet ikke. Og 

vi er ikke på kanten af afgrunden. Men med usikre fremtidsudsigter er den kommende bestyrelse nødt til at 

se på denne bundne opgave. Vi skal sikre os, at klubben også kan holde 100-års jubilæum,  

Så kan vi stadig håbe på mildere vinde. Og i øvrigt glæde os over vores storsponsorer, som heldigvis er med 

til at skabe mulighederne.  

Men der er ikke grund til at hænge med hovedet. Fremtiden ser lys ud. Vi har gang i rigtig meget godt lige 

fra de allermindste i mikro til Young boys. Bl.a. inviterer Kristian Elbæk og Thomas Axelsen til fodbolddag 

for 0-3. klasserne i distrikt øst i næste uge. Kæmpestor indsats! Og rigtig godt arbejde. Jeg er i øvrigt 

medlem af alle holdenes facebookgrupper. Det er en sand fornøjelse, hvad det bliver arrangeret af både 

fodbold og alt det andet i et væk. Jeg bliver helt misundelig. Og uanset hvad, man har af ideer og projekter, 

så er det altid muligt at henvende sig til mig eller andre for bestyrelsen. Der er ikke noget vi hellere vil end 

være med til at skabe rammerne for fodbold og anden udfoldelse. Og går nogen af jer med lyst til at 

klubben bliver skubbet i en eller anden retning, så nedsætter vi gerne udvalg, som kan arbejde i lige præcis 

den retning, som man ønsker. Det er min erfaring, at hvis man vil lægge kræfter i arbejdet, så kan man også 

få indflydelse på sin klub.  

Til sidst vil jeg sige tak til alle på og uden for stregerne. Ikke mindst vores trænere og holdledere. Tak fordi I 

giver børn, unge og voksne glæde ved fodbolden. Men også tak til de mange, som hjælper uden for 

banerne. Det er både til fællesspisning, på stadion, til diverse arrangementer og i cafeteriet. Jeg siger tak til 

jer alle på de 599 medlemmers vegne. Jeg er sikker på, at også de andre 598 hver dag sætter pris på, at vi 

sammen kan have denne klub og lave det, vi synes er sjovt. 

Også en stor tak til Jette, Poul og Ronni. I bliver ved med at gøre det nemt for os andre. 

 

 

3)  Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) om det forløbne år for både FfI Fodbold 
      & Cup No.1 til godkendelse  
      V/ John Nygaard 
 

      John Nygaard gennemgik regnskaberne, som blev debatteret, Vi skal hele tiden have fokus på  
      vores indtægter og udgifter, der er pt. usikkerhed mht. de kommunale tilskud hvad får vi og    
      hvad får vi ikke. Pauli Jørgensen foreslår at DBU inddrages i forhold til Kommunale tilskud, i  
      Frederikshavn Kommune skal vi selv betale vores Kunstgræsbaner, mens det i mange andre  
      Kommuner er den enkelte Kommune der betaler. Regnskaberne blev efterfølgende godkendt  
      af Generalforsamlingen. 



4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det  
     kommende år til orientering 
     V/ John Nygaard 
     

     Der blev her ikke fremlagt et budget, da der fortsat er mange ”løse ender” -  
     det kommunale tilskud er som ovenfor anført bla. usikkert. 

5) Behandling af indkomne forslag 
     Der var ikke indkommet nogen forslag 

6) Valg af formand 
       

     Anders Brandt Sørensen valtes for en periode mere, frem til Generalforsamlingen i marts 2023 

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer 
      

     På valg var Pauli Jørgensen, Helge Andersen, og John Hansen, som alle modtog genvalg.  
     Ole Lyng ønskede at udtræde 
      

8) Valg af revisor  
    BDO blev genvalgt  
 
9) Eventuelt  
     Intet 
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