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Bestyrelsesmøde i F.f.I-fodbold 
 
Dato: mandag d. 22. maj 2017 
 
Tid: 19.00-21.00 
  
Sted: Fodboldvej 
 
Ordstyrer:  Anders Brandt Sørensen  
Referent:  Poul Beck 
 

Dagsorden                                                                                      Referat 
 

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

 
 
 
Referat godkendt 

 
2. Økonomi 
 
Sagsfremstilling 
Bestyrelsen skal drøfte den løbende økonomiske udvikling og 
vurdere, om der skal tages forholdsregler for at nå de økonomiske 
mål. John vil orientere og medbringe bilag. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter, om den økonomiske 
situation kræver handling og i givet fald hvilken. 
 

 
Lindy / Pauli får et 
overblik, til den 7. 
juni, over 
sponsorater.  
Køb på klubbens 
regning kun med 
rekvisition, 
udstedt fra 
kontoret. 
Klubrabat skal 
være ens.  
 

 
3. Fordeling af spillerindtægter på årgangskasserne 
 
Sagsfremstilling 
(Forslag fra Michael Jørgensen, UU) Der hersker en del forvirring om hvordan 
man må fordele penge på de forskellige årgange, samt hvordan kan vi 
initialisere at forældre deltager i aktiviteter for at tjene på til årgangskassen. 
På min årgang benytter vi en metode, som jeg nu har hørt flere steder ikke er 
sammenholdt med andre årgange. 
Det jeg hører generelt er, at Alle penge som forældre tjener ved forskellige 
typer af vagter går 100% til årgangskassen, men vi gør det anderledes på vores 
årgang. 
Vores metode er som flg: 
Indtjening ved forælder: 100,00 

 

 
 
 
 
Bestyrelsen 
vedtager forslaget, 
som beskrevet i 
sagsfremstillingen. 
 
Årganskassernes 
anvendelse 
drøftes på et 
senere møde 
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Klubben får: 25,00 

 
Årgangskassen(Bredden) får : 37,50 (50% af 75,-) 
S   spilleren får: 37,50 (50% af 75,-) 

Vi holder styr på fordelingen af pengene mellem årgangskassen og spillerne ved 
et simpelt excel ark, hvor en forældre ”Bogfører” indsættelser. De penge, som 
en spiller optjener kan ikke bare hæves, men kan bruges til at betale til ture 
som f.eks. Vejen Cup eller Costa Brava ellign. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen vedtager forslaget som 
beskrevet i sagsfremstillingen. 
 
 
4. Informationsniveau i FFI 
 
Sagsfremstilling 
Vi skal I FFI-fodbold altid være gode til at formidle informationer ned 
igennem organisationen. Det har været et stort ønske fra 
trænermøderne i maj måned. Derfor vil bestyrelsesreferater 
fremover blive sendt til alle trænere og evt. andre interesserede. 
Andre referater og informationer af betydning skal også indtænkes i 
en informationsstruktur, så alle har mulighed for at blive oplyst om 
klubbens virke. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen vedtager, at alle fremtidige 
dagsordner og referater for bestyrelsesmøderne bliver sendt ud til 
alle trænere, ledere og afdelinger i FFI-fodbold. 
 

 
 
 
 
Bestyrelsen 
vedtager forslaget, 
som beskrevet i 
sagsfremstillingen, 
med den 
bemærkning, at 
det vil fremgå som 
en nyhed på 
hjemmesiden. 

 
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 
 

 
 
 
Orientering taget 
til efterretning, 
egne hold rykkes. 
 
 

 
6. Tøjpakker 
 
Sagsfremstilling 
På trænermøderne i maj er der fremkommet ønske om, at man gerne 
vil have tøj så tidligt i sæsonen som muligt. Bestyrelsen skal derfor 
undersøge, hvorvidt det er muligt at få fremrykket udleveringen af 
tøjpakker. 
Det skal også siges, at der har været stor ros til den nye 
”udleveringsmetode” med sedler, hvor forældre/spillere selv går 

 
 
 
Bestyrelsen 
vedtager forslaget, 
som beskrevet i 
sagsfremstillingen, 
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hjem og bestiller på nettet. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at Lindy arbejder videre med en model, som 
kan sikre en smidig, nem og hurtig udlevering af tøj til medlemmerne.  
 
 
7. Sommerfest 17. juni 
 
Sagsfremstilling 
Laila og Anders orienterer om, hvad der er arrangeret indtil videre. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen beslutter at arrangere 
fællesspisning til sommerfesten. 
 

 
 
Bestyrelsen 
vedtager forslaget, 
som beskrevet i 
sagsfremstillingen, 

 
8. Trænerlønninger 
 
Sagsfremstilling 
Jens Tang og Henrik orienterer om det igangværende arbejde med at 
finde trænere. På den baggrund er vi nødt til at forholde os til, hvem 
skal have "løn" for trænerjobbet i FFI. Skal vi evt. have en skabelon 
for hvordan dette skal gøres fremadrettet? 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter sagen og aftaler 
rammerne for et oplæg på det kommende bestyrelsesmøde.  
 

 
 
 
 
Bestyrelsen 
vedtager forslaget, 
som beskrevet i 
udleverede 
dokument, 

 
9. Samarbejdsaftale med Fortuna Hjørring og FfI på pigesiden. 
 
Sagsfremstilling 
Der kommer bilag på mødet 
 
Indstilling 
Formanden indstiller,  

 
 
Bestyrelsen 
indstiller at Laila 
og JTO flg. op på 
det d. 14. juni 

 
10.  Lukket punkt om dialog ml. træner og forælder 
 
Sagsfremstilling 
Se udsendt mail 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at sagen drøftes med henblik på håndtering af 
lignende sager i fremtiden. 
 

 
 
 
Bestyrelsen 
vedtager at 
Anders finder en 
løsning 

 
11. Henvendelse om kontingent 
 
Sagsfremstilling 
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Vi har fået følgende henvendelse fra forældre: 
FFI har fået en henvendelse fra ”Floorballforældre” om evt. 
nedsættelse af kontingent. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at formanden tager kontakt til formanden for 
Black Hawks med henblik på at komme i dialog om en aftale på 
området. 

 
Bestyrelsen 
vedtager at afvise, 
formandens 
forslag, et 
kontingent er 
helårligt / 
halvårligt 
 

 
12. Evt. 
                 Ronni Jensen har et ønske om at klubben køber en bil.  
Ros til Ronni & Poul  fra trænere og ledere  
 

 

 


