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Bestyrelsesmøde i F.f.I-fodbold 
 
Dato: onsdag d. 19. april 2017 
 
Tid: 18.00-21.00 – vi starter med spisning. 
  
Sted: Fodboldvej 
 
Ordstyrer:  Anders Brandt Sørensen  
Referent:  Poul Beck 
 
Deltagere: JTO, Pernille, Anders, Ole, John, Dolmer, Laila 
Afbud:  Pauli, Lindy 

Referat: 
 

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

 
Referat godkendt 

 
2. Medarbejdere i FFI 
 
Sagsfremstilling 
Jeg har holdt møde med medarbejderne Ronni og Poul. VI har 
aftalt, at jeg kigger forbi fodboldvej en gang om ugen til en 
kop kaffe. 
Vi er enig om, hvordan opgaverne skal løses i FFI. Og der er 
stor forståelse for, hvordan det er at arbejde i en 
organisation, som skal fremme og hjælpe frivilligheden 
samtidig med, at der skal være tid til de faste opgaver. 
Bestyrelsen er medarbejdernes øverste chef – og i 
dagligdagen vil formanden påtage sig lederfunktionen. Derfor 
er det også vigtigt, at opgaver man ønsker at få udført i FFI 
bliver meldt til formanden, så formanden kan prioritere og 
følge op på opgaveløsningen. 
Arbejdsbeskrivelserne som de foreligger nu, kan stadig 
anvendes. Så længe opgaverne bliver løst, så vil jeg ikke 
anbefale, at vi roder i formaliteterne. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen bakker op om 
formanden som daglig leder af medarbejderne i FFI. 
 

 
 
 
Udvalgene laver referat, 
som sendes til LBS, som 
drøfter opgaverne med de 
ansatte,  
 
de ansatte skal selv gøre 
opmærksom på evt. 
tidspres. 
- i god tid. 
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3. FUF og IS 
 
Sagsfremstilling 
Jens Tang og Anders Brandt har været til møde med 
henholdsvis FUF og IS. IS-mødet var generalforsamlingen. På 
begge møder blev spørgsmålet fremført fra FFI: ”Hvorfor skal 
FFI være medlem af FUF/IS?” 
Svaret er ikke entydigt og man kan ikke entydigt sige, at dette 
eller hint får FFI ud af medlemskaberne af 
paraplyorganisationerne. 
Jens og Anders vil orientere på mødet 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter, hvorvidt FFI 
skal være en del af FUF og IS i fremtiden. 
 

 
 
Flere af de øvrige 
deltagende foreninger 
bakkede om ”hvorfor er vi 
medlemmer” 
 
Hvilende i FUF 
Aktive i IS. 
IS holder møde 8. maj på 
FBV  

 
4. Møde med DBU kl.16-19 
 
Sagsfremstilling 
Se bilag. Hvad skal vi benytte lejligheden til at snakke med 
DBU om? 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen kommer med input til 
det kommende møde og bestemmer, hvem der deltager. 
 

 
Hvad kan DBU gøre for os 
? 
 
Antal af senior/ungdoms 
hold i Fr-havn 
 
Er de rene årgange 
årsagen 
 
For store afstande 
 
-forventninger til spillerne 
 
Klubånd 
 
Laila, Dolmer, JTO deltager  
 
Laila bager  
 

 
5. Cup-status 
 
Sagsfremstilling 
Pauli giver et orientere om status for Cuppen mht. ansøgertal, 
kontakt til leverandører og generelle forventninger. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen stiller spørgsmål til 
Pauli og tager orienteringen til efterretning. 
 
 

 
Pt. 122 hold i Pro-Cup  
+ Henriks 
 
 
Deltager børnene, hjælper 
forældrene. 
 
John er bekymret for 
økonomien  
 
Pauli, Martin, Henrik, John 
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& Anders skal holde Øko. 
Møde 25/4 07.45 
 
Vagtlisterne på de enkelte 
skoler /Cafeteria ligger nu 
online på 
www.ffifodbold.dk/Cup 
No.1/hjælpere 
 
- en uddeling af de enkelte 
dage til de enkelte 
afdelinger sker 24/4 
hvorefter det 
”offentliggøres” bland 
medlemmerne/forældrene 

 
6. Sponsorsituationen og sponsorarbejdet. 
 
Sagsfremstilling 
Lindy Wiis vil fremlægge den færdiggjorte sponsorfolder. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender folderen.  
 

 
Folder er udarbejdet, og 
udleveret til enkelte 
afdelinger, ligeledes ligger 
den på hjemmesiden. 
-enkelte sponsorer er 
utilfredse med at 
banderne på Stadion ikke 
er oppe. 
- hvornår er trænertøjet 
klart?  

 
7. Fællesspisning til førsteholdenes sidste kampe (herrer 
og damer) 
 
Sagsfremstilling 
For at få liv og glade dage på stadion foreslår Anders, at vi 
arrangerer en fællesspisning (evt. grill) på stadion til den/de 
sidste hjemmekampe. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen beslutter at arrangere 
fællesspisning til kommende hjemmekampe. 
 
 

 
Sidste hjemmekamp på 
Stadion. 
 
17.juni 
 
Laila / Anders er 
tovholdere 
 
30,- kr. i entré inkl. Mad  
 

 
8. Medlemsregistrering 
 
Sagsfremstilling. 
I dag er der en kontaktperson (typisk en forældre) i hver 
afdeling, som står for medlemsregistrering og manglende 
betaling af kontingent. Det kan diskuteres, om det er 
hensigtsmæssigt, at det er forældre, der skal rykke andre 
forældre for manglede betaling. Der kan være to grunde til 
der ikke er betalt, forglemmelse eller manglede mulighed for 
at betale. Det vedkommer ikke nødvendigvis andre forældre. 

 
Det er træneren, 
ungdomsudvalget, og 
kontoret der i samarbejde 
løser denne opgave. 
 
Hvis der er forældre der 
ønsker at tage sig af det er 
OK 

http://www.ffifodbold.dk/Cup
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Indstilling. 
Formanden indstiller, at bestyrelsen vedtager retningslinjer 
for medlemsregistrering, hvor forældre ikke skal have den 
udfarende rolle i forhold til manglende kontingentbetaling.  
 
 
9. FFI-trænerlønninger 
 
Sagsfremstilling 
Der skal udarbejdes en skabelon for trænerlønninger i FFI. 
Ikke mindst for at få et overblik over, hvorledes pengene 
bliver brugt i klubben. Vi skal bruge pengene, så de bliver til 
mest mulig gavn for klubbens aktive medlemmer. 
Det vil i øvrigt også blive et af emnerne til møderne med 
trænerne for de forskellige hold i FFI. 
 
Indstilling 
Henrik og Jens laver et udkast til en skabelon for 
trænerlønninger. Bestyrelsen træffer ikke endelig princip 
beslutning i denne sag før mødet med klubbens trænere i 
løbet af maj (Laila, Henrik og Anders deltager i møderne) 
 

 
 
 
 
Det nødvendige arbejde, 
mht. engagement, af 
trænere til efteråret, kan 
påbegyndes 
 
- og møderække med 
trænere / ledere 
gennemføres på de 
planlagte datoer 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10.  FFI – støttepulje: 
 
Sagsfremstilling 
Jens foreslår, at FFI opretter en ”FFI–støttepulje”, hvor FFI 
spillere/forældre kan søge om tilskud til betaling af 
kontingent, deltagelse på fodboldskole, deltagelse ved 
fodboldture mv. 
Der skal skabes et ”fornuftig” økonomisk fundament i omtalte 
pulje f.eks. omkring kr. 30.000,00 pr. år – beløbet skal/kan 
komme fra ”Get2sport for all”, Frederikshavn 
Integrationsafdeling, Frederikshavn Kommune, 
Idrætssamvirket i Frederikshavn Kommune, Spar Nord, FFIs 
Venner m.fl. 
Uddeling af penge fra FFI–støttepulje” styres af et 3-5 mands 
udvalg, som f.eks. kunne være Anders B.S. (FFI – formand), 
Anders Thorst (FFI – ungdomsudv.), en person fra 
Idrætssamvirket, samt andre relevante personer.   
Spillere/forældre som har det økonomisk svært kan søge FFI 
– støtte pulje om tilskud til specielle projekter/opgaver – 
typisk kan ansøgningen suppleres med udtalelser fra 
spillerens træner, samt andre relevante oplysninger. 
FFI’s kommende pulje kan evt. også støttes af ”Bankoklubben 
FFI”. Se vedhæftede henvendelse. 

 
 
 
Støtte klubben ansøges om 
midler til at lave et 
afslutningsarrangement 
På Stadion, for hele 
klubbens medlemmer 
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Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen indleder arbejdet med 
oprettelsen af en støttepulje. I den sammenhæng skal det 
besluttes om Bankoklubben FFI skal være en del af puljen. 
 
 

 
 
Fr-Havn Kom, Spar Nord, 
Get2sport, IS, 
integrationsafdelingen 
 
Anders & JTO følger op 

 
11. Kampe på Stadion 
 
Sagsfremstilling 
Så vidt det er muligt skal der planlægges afvikling af kampe 

på Frederikshavn Stadion i hver uge, såvel forår som efterår. 

Det vil styrke FFI’s position i det centrale Frederikshavn og 

skal flotte rammer for klubbens hold. 

Jens eftersender en plan over kampe. – se nedenstående 

Der nedsættes et udvalg, som påtager sig ansvaret for 

planlægning og organisering af diverse forhold i forbindelse 

med disse kampe – her tænkes der på åbning af cafeteriet, 

samt speake til kampene – Orla T. sørger for diverse vedr. 

planlægning/organisering omkring serie 2 – herre-kampene, 

medens Kenneth D. har styr på Serie 1 – pige-kampene. 

Der skal arrangeres speak og cafeteriaåbning til alle kampe 

på stadion for at skabe den gode stadionstemning til alle 

arrangementer. 

Indstilling 

Formanden indstiller, at bestyrelsen bakker op om et øget 

brug af stadion og laver en plan for, hvordan den gode 

stadionstemning bliver gennemført til alle kampe. 

 

 
 
 
 
U14 & U13´s kampe flyttes 
evt. til Stadion. Mod at de 
”orkestrerer” Speaker, 
Cafeteria opgaverne. 
 
 
 
 

 
12. Evt. 
 
Sagsfremstilling  
Der kan ikke træffes beslutninger under evt., men det 
diskuterede vil blive ført til referat og taget op på et senere 
bestyrelsesmøde som selvstændigt punkt.  
 

 
Møde m. Røde Kors 25/4 
integration 
 
- JTO deltager. 
 
Rest Empire,  
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Bilag: 
 
A. FfI – trænerlønninger: 

Jeg finder det relevant at vi drøfter dette på næste bestyrelsesmøde d. 19. april 2017 – da vi (FfI – 
ungdomsudvalg) senest i starten af maj, skal i gang med at få træner-kabalen for efteråret 2017 på 
plads - dette er vigtig, da vi allerede nu ved at flere hold/afdelinger skal have nye trænere. 
Jeg foreslår at Henrik Dolmer og undertegnede udarbejder et forslag til ”skabelon-lønninger” for de 
forskellige afdelinger – om muligt inden bestyrelsesmødet, ellers snarest muligt derefter. 
 
 

 
B. FfI – støtte pulje: 

Jeg foreslår at vi opretter en ”FfI – støtte pulje”, hvor FfI spillere/forældre kan søge om tilskud til 
betaling af kontingent, deltagelse på fodboldskole, deltagelse ved fodboldture mv. 
Der skal skabes et ”fornuftig” økonomisk fundament i omtalte pulje f.eks. omkring kr. 30.000,00 pr. år – 
beløbet skal/kan komme fra ”Get2sport for all”, Frederikshavn Integrationsafdeling, Frederikshavn 
Kommune, Idrætssamvirket i Frederikshavn Kommune, Spar Nord, FfIs Venner m.fl. 
Uddeling af penge fra FfI – støtte pulje” styres af et 3-5 mands udvalg, som f.eks. kunne være Anders 
B.S. (FfI – formand), Anders Thorst (FfI – ungdomsudv.), en person fra Idrætssamvirket, samt andre 
relevante personer.   
Spillere/forældre som har det økonomisk svært kan søge FfI – støtte pulje om tilskud til specielle 
projekter/opgaver – typisk kan ansøgningen suppleres med udtalelser fra spillerens træner, samt andre 
relevante oplysninger. 

 
C. Kampe på stadion: 
 

Forslag om at der så vidt planlægges afvikling af kampe på Frederikshavn Stadion i hver uge, såvel forår 
som efterår. 
Jeg har udarbejdet et forslag til, hvilke kampe den kan være for foråret 2017 – som er vedhæftet. 
Foreslår at der nedsættes et udvalg, som påtager sig ansvaret for planlægning og organisering af 
diverse forhold i forbindelse med disse kampe – her tænkes der på åbning af cafeteriet, samt speake til 
kampene – Orla T. sørger for diverse vedr. planlægning/organisering omkring serie 2 – herre-kampene, 
medens Kenneth D. har styr på Serie 1 – pige-kampene (tror jeg) – efter min mening er det vigtig at 
dette også kommer til at gælde for de øvrige hold/kampe. 
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Uge: dag: dato: kl: FfI-hold Modstander   

14 lørdag 8. april 12.00 U16 Vest Randers   

   14.00 Serie 1 - piger Nordens Paris   
              

15 torsdag 13. april 13.00 Serie 2 - herrer Østervrå   

   15.00 Serie 4 - herrer Dybvad   
              

16 mandag 17. april ?? ?? ??   
        

 lørdag  22. april 14.00 serie 2 - herrer Hjørring AIK (Vakok)  

   16.00 Serie 4 - herrer Try/Thorshøj   
        

 søndag 23. 12.00 Serie 1 - piger Aabybro   
              

17 lørdag 29. april 13.00 U19 Vest Støvring   

   15.00 Serie 2 - herrer Skagen IK   
              

18 lørdag 6. maj 10.30 U15 Vest HI   

   12.00 U16 Vest HOG/GUI (Vakok)  
              

19 lørdag  13. maj 10.00 U13 M Horne   

   10.30 U14 M Hjørring  (Vakok)  
              

20. lørdag 20. maj 12.00 Serie 1 - piger  B52   

   14.00 Serie 2 - herrer HI   

   14.00 FC Vakok Serie 5 - herrer (Vakok)  

   16.00 Serie 4 - herrer Sæby   

   16.00 U19 Vest Hobro   
              

21. torsdag 25. maj ?? ?? ??   
        

 fredag  26. maj 19.00 Serie 2 - herrer Sæby   

   19.00 Serie 4 - herrer Bangsbo Fr.   
              

22.  lørdag  3. juni 10.30 U15 Vest Thisted   

   11.00 U13 M Løgstør   
              

23. mandag  5. juni ?? ?? ??   
        

 lørdag  10. juni 10.30 U14 M Hirtshals   

   11.00 U13 M St. Restrup (Vakok)  
              

24. lørdag  17. juni 13.30 Serie 2 - herrer SEIF   

   13.30 U17 LKB   
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   15.30 Serie 4 - herrer Gærum IF   

   15.30 Serie 1 - piger Holtet   
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Bestyrelsen
(formandsskabet)

Klub-/centerledelse:

Ansatte

Visionsudv:

Fodbold  valgfag
Job-ordning

Klubhus/anlægget:

Fordeling af rum
Kampfordeling
Overnatninger

Kommunikation:

Intern/ekstern
Nyhedsteam
(FB, hj.side)

Aktivitetsudv:

Klubaftner
Træner-/leder fest
Påskønne frivillige

Klubrejser

Cafeteriaudv:

Indkøb og styring
VagtfordelingSponsorer:

Salg/styring af 
sponsorater.
FfI-tøjpakker
Sponsortiltag

Ungdomsudv:

U14 - U15 - U16
U10 - U11 - U12 -

U13
Micro

STU:

Senior
Legends

U17 og U19

Administration:

Medlemsservicering
Økonomi styring

Tilskudsansøgning

Cup No. 1:

Markedsføring
Planlægning

Salg og afvikling 
mv.
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Bestyrelsen

Klub-/centerledelse:

Ansatte
Poul Beck - Ronni Jensen

Henrik Andersen

Visionsudv:

Ejvind Nielsen
JTO

Klubhus/anlægge
t:

Ronni Jensen
Ole Lyng

JTO
Laila P

Kommunikation:

Poul Beck
Michael Jørgense

JTO

Aktivitetsudv:

John Nygaaard
Orla Thomsen

Peter Jørgensen
Pernille Tolstrup

Cafeteriaudv:

Poul Beck
Charlotte W.

Allan Sørensen
JTO

Sponsorer:

Lindy Wiis
Orla Thomsen

Pauli J. - ??
??

Ungdomsudv:

Henrik Dolmer
Michael J. - Laila P.

Hanne R. -
Anders T.

JTO

STU:
John N. & Lindy W.

Per K. - Kenneth D.
Lene D. og Lotte M.

Administration:

Anders Brandt
Poul Beck

John Nygaard
JTO

Cup No. 1:

Per Højbjerre
Kesse Kærsgaard
Henrik A. - Poul B.
Pauli J. - Martin H.

Lars Sl.
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Træner: "løn": Afdeling: "løn": Træner: 

Kesse K. 45.000 Senior 9.000 Allan Gøgsig 

Michael Jakobsen 37.500 Senior 9.000 Anders Clausen 

Serie 4 træner 8.000 Senior 0 ? 

Peter Jørgensen 35.000 U19(18) 0 ? 

Anders Holm 7.500 Sen.+U19 0 ? 

Jesper Snebang ?? 12.000 U17 0 ? 
     
Thomas Petersen 
(½) 20.000 U16 7.000 Lone Risom 
Frederik Klarskov 
(½) 4.000 U16 7.000 Carsten Degn 

FfI - træner 3.000 U16 0 ? 

Efteråret  15.000 U16/17 0 ? 

Morten Bollerup 10.000 U15 0 ? 

FfI - trænere ?? 8.000 U15 0 ? 

Schawn 2.000 U15 0 ? 

Efteråret  9.000 U15/16 0 ? 

Bent Christensen 20.000 U14 500 Julie Risom 

Dennis Fuglsang 15.000 U14 0 ? 

Henrik Lods 10.000 U14 0 ? 

          

Michael Jørgensen 5.000 U13 500 Julie Risom 

Henrik Christensen gavekort U13 0 ? 

Hans Bolvig gavekort U13 0 ? 

          

Henrik Dolmer (½) 
+ 6.000 U12 500 Peter Bob 

Carsten Venø gavekort U12 0 ? 

Per Thomsen gavekort U12 0 ? 

          

Sune Nissen (½) 2.000 U11 500 Peter Bob 

Mads Wæver gavekort U11 0 ? 

? 1.000 U11 0 ? 

          

Kristian E. 
Andersen 2.000 U10 5.000 Britta Brogaard 

Jan Jakobsen gavekort U10 ? Lars Rom 

Jørgen Jensen gavekort U10 0 ? 

Jesper Sortkær gavekort U10 0 ? 

Martinos Karalins gavekort U10   

Magnus Lysegaard 6.000 U10   

          

Hanne Risom 6.000 Micro 1.000 Hanne Jensen 

Brian Andersson gavekort Micro 12.000 FfI - trænere 

Chr. Maysfeldt gavekort Micro gavekort ?? 

?? gavekort Micro gavekort ?? 
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Målmandstræner 4.000 Andet 25.000 Gavekort 

Skadetsbehandling 5.000 Andet 15.000 Tr./leder fest 

Integrationstr. 5.000 Andet 12.000 Diverse 

Specifik træning 12.000 Andet 6.000 Kampfordeler 

Kurser 30.000 Andet 8.000 Træningslejr 

Lindy Wiis 6.000 Kontaktprs. 6.000 Laila Petersen 

I alt: 351.000 475.000 124.000  
 


