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Bestyrelsesmøde i FFI-fodbold 
 
Dato: Mandag d. 18. juni 2018 
 
Tid: 19.00-21.00 
  
Sted: Fodboldvej 
 
Ordstyrer:  Anders Brandt Sørensen  
Referent:  Poul Beck 
 

Referat:  
Tilstede: John L. Ole L. Laila P, Lindy w, Anders B, Pernille T, Helge A 
Afbud: Thomas L.  
 

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

Formandens indstilling, 
godkendes 

2. Status for STU og herresenior 
Sagsfremstilling 
Sæsonen er slut, og vi skal evaluere og se fremad imod en ny. 
John og Lindy vil give status for sæsonen og for økonomien i 
STU. Bestyrelsen skal drøfte målsætning og organisering i 
STU og seniorafdelingen for den næste sæson. 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter STU’s opbygning 
og at målsætningen for den kommende sæson bliver 
oprykning til Jyllandsserien. 

John Nygaard og Lindy 
orienterede om forløb og 
status i STU, hvor der har 
været afholdt en række 
møder om det udeblevne 
resultat. En go´ debat 
bordet rundt. CK har valgt 
at stoppe, nye 
Træneremner debatteret.  
John & Lindy fik mandat til 
at arbejde med 
trænersituationen. 
Troels Gaardbo er sat i 
forslag. 
U19 er efter eget valg ikke 
længere en del af STU 
Legends er en ”afdeling” 
for sig selv, lige som Old 
Boys og Grand Old Boys 
- et ønske om flere hænder 
i STU 
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3. Trænersituationen 
Sagsfremstilling 
Klubben er i fuld gang med at håndtere trænersituation for den 
kommende sæson. Bestyrelsen skal se på, hvad vi mangler, og 
hvem der kan være med til at skaffe trænere for fremtiden. 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter trænersituationen 
og sætter et bredt arbejde i gang med at finde nye trænere. 
 

 
Indstillingen godkendt 

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 
 

I Pauli´s fravær var Jette 
kaldt ind 
Ca. 185 hold 
Mangler hold i små 
rækker. Der arbejdes på at 
finde hold. 
Turnerings planlægningen 
starter 19/6 
 
Sponsorvæggen mod Bane 
1 og 2 er solgt, banden 
mod bane 11 nås ikke 
inden Cuppen 
 

5. Kunststofbane 
Sagsfremstilling 
Anders har været i kontakt med kommunen. Der blev drøftet 
mulighederne for, at kommunen anskaffede sig en ny 
kunststofbane og økonomien i det. Der var bestemt åbninger og 
at banen kan laves for ca. 1,5 mio var ikke helt ueffen. Vi kan 
evt. indgå i en snak med kommunen om vedligehold af banen 
fremadrettet. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til 
efterretning 
 

Anders har forespurgt hos 
Kommunen, og her var 
man ikke afvisende, er vi 
interesseret i at passe den, 
her er holdningen positiv. 
 
 
 
 
 
 
 

6. Det røde klubhus 
 
Sagsfremstilling 
På et møde med Lars Falk Hofmann fremførte Anders, at Ffi 
ønskede en afklaring af fremtiden for det røde klubhus ved 
stadion. Det vil blive taget op på et kommende KFU-møde. 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til 
efterretning. 

 
Orientering tages til 
efterretning. 
 
 

7. Høring om ny støtteordning 
Sagsfremstilling 

John forespørger til 
hvordan ser, det nye 
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Anders præsenterer et bud på et høringssvar til mødet 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter indholdet af 
høringssvaret. 

forslag egentlig ud i 
forhold til os. Det aftaltes, 
at Anders efterfølgende 
sender forespørgslen 
videre. 

8. Kontingent 
Sagsfremstilling 
Der mangler stadig at blive indbetalt godt 60.000kr. Vi skal 
have fundet en model, så vi får alle kontingentkroner i kassen 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter, hvilke 
muligheder vi har for at få flere kontingentkroner i kassen. 

Debitorliste til John & 
Laila, 

9. Evt. 
 

Scooter, Helge forsøger at 
afmelde den.  
 
Næste møde 28. august 

 


