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Bestyrelsesmøde i FFI-fodbold 
 
Dato: tirsdag d. 10. april 2018 
 
Tid: 19.00-21.00 
  
Sted: Fodboldvej 
 
Ordstyrer:  Anders Brandt Sørensen  
Referent:  Jette Varmløse 
 

Referat 
Tilstede: Anders, John, Ole, Helge, Thomas, Laila, Lindy, Pauli (gik 19.40) 
Afbud:  Pernille 
 

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

 
 
 
 
 
 
Referat godkendt. 

2. Special Olympics 
 
Sagsfremstilling 
Kenneth Dalsager kører fremadrettet Special Olympics og 
overtager de opgaver, Jens Tang har haft i den 
sammenhæng. 
Langt størstedelen af arbejdet på området klarer Kenneth 
dag til dag. I tilfælde af større ændringer på området 
forelægges disse for bestyrelsen til godkendelse. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender 
arbejdsgangen i forbindelse med ”Special Olympics” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestyrelsen godkender 
indstillingen 

3. Supervision af ungdomsårgange og ny 
ungdomskonsulent. 
 
Sagsfremstilling 
Michael Jørgensen indstilles til at stå for 
supervisionsopgaver i ungdomsafdelingen. 
Der lægges op til en drøftelse om, hvorvidt Ffi skal 
organisere sig i forhold til en ungdomskonsulent. 
Indstilling 

 
 
 
 
Laila kontakter CBW, - om han 
kunne være interesseret i af 
fungere som ungdomskonsulent, 
så MJ kan hellige sig 
trænergerningen fuldt ud.  
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Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender Michael 
Jørgensen som beskrevet ovenfor og drøfter forhold vedr. 
en ny ungdomskonsulent. 
 
4. Cuppen 
 
Sagsfremstilling 
Pauli orienterer om cuppen 2018 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til 
efterretning 
 

Der er pt 21 nationaliteter, og 
forventer ca. 200 hold. 
Økonomien ser fornuftig ud. 
 
Jette sender liste til bestyrelsen. 

5. Status på sponsorer 
 
Sagsfremstilling 
Pauli og Lindy orienterer om sponsorstatus. 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til 
efterretning 

 
Drinx = OK (mangler underskrift) 
Havnen = Afventer svar (PJ aftale 
med Mikkel 11.4) 
Forventes at sælge 15-20 bander 
mere på stadion. 
 

6. Levering af nyt spillertøj 
 Sagsfremstilling 
Lindy orienterer om, hvornår vi kan forvente, at det nye 
spillertøj leveres. 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til 
efterretning. 

 
 
Spillertøj leveres 1. maj. 
Poul B sender en mail ud til alle 
trænere og informerer om dette. 

7. Faldende medlemstal 
 
Sagsfremstilling 
Ffi oplever et faldende medlemstal. Af ydre faktorer kan 
nævnes, at årgangene bliver mindre. Derfor skal Ffi 
imidlertid stadig gøre opmærksom på sig selv og at vi er 
byens klub. 
Tiltag, der kan kigges på: 

- Flere mikrospillere 
- Synlighed(stadion kan evt. bruges mere) 
- Mediestrategi 

 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter muligheder for 
at øge medlemstallet i klubben. 

 
 
 
Laila haft møde med Mike /DBU, 
som har videregivet gode idéer 
samt foreslået at kontakte 
Dr.lund, som har haft succes med 
tilgang.  
 
På mødet blev flere idéer nævnt. 

8. Kontakt imellem Ungdomsudvalget og bestyrelsen 
Sagsfremstilling 
Vi har før haft flere medlemmer af UU som også sidder i 
bestyrelsen. Nu sidder Laila begge steder. Derfor vil det 
være naturligt, hvis Laila har rollen som bindeled imellem 
UU og bestyrelse. 

Vigtigt at få afklaret hvilke 
forventninger bestyrelsen har til 
UU og deres opgaver, samt 
omvendt.  
Anders deltager på næste UU-
møde (onsdag 18.4). 
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Indstilling 
Formanden indstiller, at Laila vil tage sager med fra UU, 
som ønskes drøftet i bestyrelsen. 

 
Indstilling vedtaget (se 
ovennævnte) 

9. Evt. 
 

Næste bestyrelsesmøde torsdag 
d. 24.5 kl. 18-21, inkl. spisning. 
 
Punkt til næste møde: 
En snak om hvor de enkelte 
bestyrelsesmedlemmers 
interesse er og hvilke opgaver i 
bestyrelses regi, man evt. kan 
byde ind med. 

 


