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Bestyrelsesmøde i FFI-fodbold 
 
Dato: onsdag d. 9. august 2017 
 
Tid: 19.00-21.00 
  
Sted: Fodboldvej 
 
Ordstyrer:  Anders Brandt Sørensen  
Referent:  Poul Beck 
 
Tilstede: John N, Henrik D, Jens T, Ole L, Anders B, Laila P,  
Afbud: Pernille T, Lindy W 
 

Referat: 
 

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

 
Godkendt 

2. Økonomi (Genoptagelse fra sidste gang) 
 
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 sende bilag vedr. indtægtsudfordringen 
mht: 

- Sponsorindtægter 
- Kommunens aktivitetstilskud 

 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter, om den økonomiske 
situation kræver handling og i givet fald hvilken. 

 
Budgetmøde 
afholdes i 
september. 
 
Formanden 
indkalder 
 
 

3. Orienteringspunkter (Jens Tang) 
 
1. Projekt Frivillig: (se skrivelse fra Poul B. pr. 4. juli 2017) 
Til jeres orientering så har undertegnede sendt nedenstående 
til Lill Christensen 
Jeg henvender mig på vegne af FfI – fodbold i Frederikshavn. 
FfI – fodbold kan i lighed med andre klubber/foreninger tilbyde 
frivillige forskellige former for ”job”: 

JTO orienterede  
 
 
Bestyrelsen tog 
dette til 
efterretning. 
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a) Fodboldtræner opgaver for børn og unge, såvel drenge som piger. 
    (nye trænere får mulighed for at være sammen med mere erfarne     
trænere) 
b) ”Kampleder” opgaver, hvor du fungerer som ”fodbold-dommer” i         
diverse børnekampe. 
(typisk vil det ledelse af børnekampe, hvor der spilles 5 mod 5 
og/eller 8 mod 8) 
c) Forskellige opgaver i forbindelse med Cup No. 1 – 2018 
(det kan f.eks. være som ”skolevagter”) 
d) Hjælpe-opgaver i forbindelse med pasning af FfI – Cafeteria. 
 
2. Tilbud fra Nordjyske medier: (se mail fra Poul B. d. 23. juni 2017) 
Med henvisning til fremsendte tilbud fra Nordjyske Medier foreslår 
jeg følgede: 
At FfI fodbold indrykker en annonce (f.eks. ½ side), hvor formanden 
omtaler de forskellige FfI fodbold 
aktiviteter, som foregår på Fodboldvej. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestyrelsen vedtog 
at Anders B. 
Sørensen og Jens 
Tang Olesen i 
fællesskab skulle 
udarbejde et 
halvsides annonce 
udkast, der sendes 
til Nordjyske 
Medier 

4. Igangsættelse af evalueringsprocessen vedr. Cup No. 1 
Lukket punkt.  
 

 

5. evt.  
 


