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Bestyrelsesmøde i F.f.I-fodbold 
 
Dato: onsdag d. 21. oktober 2020 
 
Tid: 18.30-20.30 
  
Sted: Fodboldvej 
 
Ordstyrer:  Anders Brandt Sørensen  
Referent:   Poul Beck 
 

Dagsorden/ Referat 
Deltagere: Ole, Hans, John, Helge, Anders, John H, Pauli 

Afbud: Lindy 
 

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

 
Godkendt, uden 
bemærkninger 

2. Flytning af kampe 
 
Sagsfremstilling 
Der kan være forskellige årsager til at flytte kampe(generelt) 
og kampe fra stadion til Fodboldvej. 
Det er vigtigt, at vi tager alle forhold i betragtning, når kampe 
flyttes og det er derfor vigtigt, at man ved flytninger overvejer 
dels banens forhold(stadioninspektøren), dels andre forhold 
som sponsorer, tilskuere, opretholdelse af Stadion som Ffi’s 
osv. Det kan på den baggrund være hensigtsmæssigt, at 
flytninger tages op med bestyrelse(formand) og 
stadioninspektør. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at fremtidige kampflytninger for 
førsteholdet fra Stadion til Fodboldvej (eller omvendt) 
drøftes med formanden og stadioninspektør inden flytning. 
Desuden henstilles der generelt til, at flytninger overvejes 
grundigt. 
 

 
Fremtidige flytninger af 
1.holdets kampe, skal 
besluttes/vedtages af 
John, Lindy & Ronni & 
Anders. 
 
Der skal arbejdes på 
”Pigedage” på Stadion, 
hvor JS Kvinderne slutter. 
 

3. Økonomisk status 
 
Sagsfremstilling 
 
John og Poul giver en status 

 

Indstilling 

 

 
Orientering taget til 
efterretning. 
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Formanden indstiller, at bestyrelsen tager status til efterretning. 

 
4. Ny ungdomskonsulent 
Sagsfremstilling 
 
Anders og Casper (og Pauli som substitut for Casper) har afholdt 

samtale med en ny ungdomskonsulent, som tiltræder i klubben 

1. januar 2021 

 

Indstilling 

Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender endeligt 

ansættelse af ny ungdomskonsulent. 

 

Godkendt 
 

 5. Trænersituationen – rekruttering af trænere 
 
Sagsfremstilling 
Vi skal have set på, hvor vi mangler trænere til den 
kommende sæson. Hvordan får vi fat i flere trænere 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter sagen 
 

 
Anders deltager i 
ungdomsudvalgsmøderne 
frem imod at den nye 
ungdomskonsulent bliver 
ansat.  
 
 

6. Rødt klubhus og stadion (update) 
 
Sagsfremstilling 
Update:  
Forvaltningen aflyste mødet om rødt klubhus. Vi afventer ny 
dato. Forvaltningen vil i første omgang gå videre med at få 
delt målerne op, så forbruget i det røde klubhus alene 
kommer til at vedrøre Ffi. 
 
Sagsfremstilling fra seneste møde 
Det er politisk besluttet i Økonomiudvalget, at Ffi-fodbold 
overtager brugsretten til det røde klubhus. Den nærmere 
snak om det skal foregå på et møde d. 4. oktober, hvor 
kommunen også vil snakke stadionkontrakt. Det skal 
understreges, at det ikke er et ønske fra Ffi-fodbold at ville 
snakke Stadion, men at vi naturligvis altid gerne deltager i en 
snak om Frederikshavns stolte stadion og bevarelsen af 
samme. Lindy, Pauli og Anders holder møde med kommunen. 
 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender, at Lindy, 
Pauli og Anders drøfter sagerne med kommunen. 
 

 
Godkendt 

7. Dame/pigeafdelingen 
 
Sagsfremstilling 
Anders har afholdt møde med Dorthe(pigefodbold) og 
Kenneth(dame-STU). Her drøftede vi overordnede linjer i 
forhold til at få fokus på afdelingen. På kort sigt kan vi 

 
 
 
Dame /- pige dage på 
Stadion 
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allerede nu lave fodbolddage på stadion, hvor pigerne spiller 
som opvarmning til en damekamp. Klubben vil gerne være  
behjælpelig hvis afdelingerne finder forældre til at passe grill, 
cafeteria osv. 
På længere sigt skal vi have set på – efter spillermøder – 
hvordan vi kan blive endnu bedre til at tage os godt af alle 
spillere i klubben. 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til 
efterretning 

 
Sportslige mål / 
ambitioner 
 
Kenneth holder 
spillersamtaler 
 
 
Der mangler et 
damemedlem i 
bestyrelsen  
 
 
 

8. Cuppen 
 
Sagsfremstilling 
 
Status på cup 2021 

 

Indstilling 

 

Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter status for cup 2021. 

 

Punkter genoptages på 
mødet d. 24. november 
 

9. Reklamesamarbejde (se bilag) 
 
Sagsfremstilling 
 
Anders har fået en henvendelse om reklamesamarbejde med 

firma i Århus 

 

Indstilling 

 

Formanden indstiller, at vi ikke indgår i samarbejdet men i stedet 

vurderer, om vi kan få flere kroner i sponsorkassen på anden vis. 

 

 
indstilling godkendt 

10. evt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
”15 frederikshavnere på 
toppen” en bog skrevet 
om 15 ”verdensberømte 
frederikshavnere…”  
- dem der sælger bøgerne, 
får pengene 
(ungdomshold) 
 
Næste Bestyrelsesmøde 
24. nov. kl. 18.30 – 20.30 
 
Hans B. og John H. starter 
på at udarbejde et projekt 
på en ny kunstbane, så der 
er noget at søge til. (fonde 
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mm.) 
 

 


