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Bestyrelsesmøde i FFI-fodbold 
 
Dato: tirsdag d. 22. april 2018 
 
Tid: 19.00-21.00 
  
Sted: Fodboldvej 
 
Ordstyrer:  Anders Brandt Sørensen  
Referent:  Poul Beck 
 

Referat 
Tilstede: Anders, Helge, Pernille, John, Ole, Pauli, Laila 
 

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

Referat godkendt 

2. Køb af slushicemaskine og ”chipsmaskine” 
 
Sagsfremstilling 
Køb/renovering af slushicemaskine og ”chipsmaskine”. Vores store 
slushicemaskine kan ikke mere, og det kunne være en god ide at 
investere yderligere i en maskine, der kan lave ”varme chips” til salg 
– ikke mindst til cuppen. 
Indstilling 
Formanden indstiller, at Ronni går videre med køb af de to 
maskiner 

Indkøbet bevilliget, 
Ronni undersøger, 
muligheden for at leje, 
lease. 
 
Chips maskine var 
ment som et indkøb 
pris ca. 4000 + moms. 
Ronni skal forsøge at 
leje en maskine til 
cuppen. 

3. Trænerudgifter efterår 
Sagsfremstilling 
Bestyrelsen skal tage stilling til, hvilket budget der er til afholdelse af 
træningen i ungdomsårgangene. Vi har i år budgetteret med et beløb 
på 375.000kr – 100.000 kr. mindre end sidste år. De 375.000kr er 
både til ungdom og seniorafdelingen. 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen giver ungdomsudvalget mandat 
til at sørge for det økonomiske i forbindelse med træningen, så 
længe beløbet er inden for den samlede ramme. 
 
 

 
John orienterede om 
de aftaler der pt. er på 
plads, i senior-
afdelingen, samt 
beløbsrammerne. 
 
Laila oplyser, at man i 
ungdomsafdelingen, 
kommer i mål inden 
for rammerne. 
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4. Cuppen 
 
Sagsfremstilling 
Pauli orienterer om cuppen 2018. Han vil bl.a. komme ind på: 
Sponsorer 
Holdtilmeldinger 
Kan vi lave en god turnering med de hold, der er tilmeldt? 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til 
efterretning 
 

 
Pauli orienterede om 
status.  
 
Det er vigtigt, at Ffi’s 
egne hold får meldt 
sig til. 
 

5. Kunststofbane 
Sagsfremstilling 
På vores generalforsamling blev der talt om, om vi skal sætte gang i 
en indsamling til en ny og bedre kunststofbane. Banen vi bruger nu 
er kommunens. Vi har derfor to muligheder: 1. bygge en ny(dyrest) 
eller forsøge om vi kan overtage kommunens og restaurere 
den(billigst) 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen sætter arbejdet i gang med 
en tovholder og en følgegruppe, som ikke nødvendigvis er fra 
bestyrelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ny på Stadion? 
 
Banen er kommunal, 
så vi må ha´ en 
udmelding hvad 
fremtidsplanen er. 
(AB) 
 
Lyset og vedligehold 
af dette blev drøftet 
(AB) 
 
AB arrangerer møde 
med kommunen om 
banens fremtid. 

6. Kontingentfrie medlemmer 
 
Sagsfremstilling 
UU efterlyser en politik for, hvor længe man kan være 
kontingentfri. Desuden skal der kigges på, hvem der ikke betaler 
kontingent og arbejdsgangen for kontingentfritagelse skal være 
klar for alle. 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter principper vedr. 
kontingentfritagelse, og at fremtidig kontingentfritagelse skal 
godkendes af formanden. 

 
Der skal udarbejdes, 
en plan for 
kontingentkørsel og 
opfølgning 
(STU-UU-Kontoret) 
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7. Høring om ny støtteordning 
Sagsfremstilling 
KFU har sendt en model til en ny støtteordning i høring (se bilag). 
VI skal give en tilbagemelding inde fristen 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter indhold af et 
høringssvar, som formanden efterfølgende har mandat til at 
sende til forvaltningen 
 

Poul udsender 
materiale til 
Bestyrelsen 

8. Seniorafdelingen, STU og Ffi 
Sagsfremstilling 
En sæson er ved at være færdig og det er relevant at se på, om alt 
køre godt for seniorafdelingen i vores klub. Har vi fælles 
ambitioner? Er førsteholdet hvor det skal være? Hvad kan vi gøre 
på kort og lang sigt? 
På et tidligere bestyrelsesmøde blev et strategi og visionsarbejde 
sat i gang med Anders og Laila som tovholdere. Det er ikke skudt 
af endnu, og vi kan godt være flere til det arbejde. Det væsentlige i 
det arbejde er at få klarlagt, hvor medlemmerne ser klubben i 
fremtiden. Ffi er medlemmerne – og Ffi kan løfte lige præcis så 
meget, som medlemmerne ønsker at løfte. 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter sagen. 
 

 
John orienterede om 
status i STU  
På næste 
bestyrelsesmøde 
fremlægger John et 
overblik over STU’s 
aktiviteter og 
målsætninger. 
 

9. Evt.  
 

Næste 
Bestyrelsesmøde er 
den 18/6 19-21 

 


