Bestyrelsesmøde i FFI-fodbold
Dato:

tirsdag d. 26. september 2017

Tid:

19.00-21.00

Sted:

Fodboldvej

Ordstyrer: Anders Brandt Sørensen
Referent: Poul Beck

Referat
1. Godkendelse af referat fra seneste
bestyrelsesmøde

Indstilling tiltrædes

Sagsfremstilling
…
Indstilling
Formanden indstiller, at referatet godkendes.
2. Fremtidige møder og mødeskik
Sagsfremstilling
Vi er en frivillig klub. Og vi er alle glade for at
komme her. Frivilligt. Det er derfor vigtigt, at
bestyrelsesmøderne er rare at komme til, at vi
holder os til sagerne. Jeg synes ikke, det er
fornuftig brug af folks tid at vi sidder og bebrejder
hinanden og mundhugges. Derimod er det vigtigt,
at vi er sammen om de vigtige beslutninger, vi skal
træffe for vores klub.
Jeg synes, det er fornuftig brug af vores
allesammens dyrebare tid, når vi arbejder
henimod fælles løsninger.

Indstilling tiltrædes idet det
understreges, at vi som frivillige vil
klubben det bedste og vi på den
baggrund er forpligtet til at komme
til sagens kerne samt gøre plads til,
at alle får taletid uden at møderne
trækker unødvendigt ud. Sagerne
skal ikke blæses op på et niveau, de
ikke hører hjemme. Generelt
forventes det, at der holdes en god
tone til bestyrelsesmøderne –
ligesom alle andre steder i klubben.

Indstilling
Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter,
hvordan vi fremadrettet vil have møder, som kan
levere løsninger på de områder, bestyrelsen er
valgt til at varetage.
3. Budget 2018(Genoptagelse fra sidste gang)
Sagsfremstilling

Bestyrelsen drøftede budget 2018,
som indeholder en række
udfordringer.
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John Nygaard har udsendt første udkast til budget
2018
Indstilling
Formanden indstiller, at bestyrelsen starter de
indledende drøftelser vedr. budget 2018

4. Cuppen.
Sagsfremstilling
Til mødet vil jeg have antal ansøger og
ansøgninger med.
Desuden vil John forhåbentlig kunne præsentere
resultatet for årets cup, som det er vigtigt, vi får
diskuteret.
Desuden vil grovskitsen til en kommende
organisering af cuppen blive fremlagt og drøftet.
Den har været sendt ud i en tidligere mail.
Indstilling
Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter
ovenstående med henblik på forberedelsen til
cuppen 2018
5. Legends
Sagsfremstilling
Jeg har fået henvendelse fra en række personer fra
legends, som ikke er helt tilfredse med situationen.
De vil gerne have mulighed for at spille midtugekampe. Og så er det i øvrigt vigtigt, at vi tager en
snak med legends om, hvad de har af betragtninger
i forhold til organiseringen af seniorafdelingen
Indstilling
Formanden indstiller, at repræsentanter fra
Legends inviteres til kommende bestyrelsesmøde
til en dialog om den fælles fremtid i Ffi
6. Information fra Jens
Sagsfremstilling

Trænerne bliver indkaldt til møde
om sagen 30. oktober kl. 19
Øvrige fokuspunkter er:
 Tøjindkøb
 Sponsorer
 Kontingent
 Vagtselskab
Leje af kunstgræsbane
Punktet blev drøftet. Der blev nedsat
et ansættelsesudvalg bestående af
Martin Høeg, Laila, Pauli, John
Nygaard, Poul Beck, Ronni og Anders.
Pauli og Anders vil tage initiativ til at
få udviklet cuppen ved at indkalde til
et ”cup-seminar” i januar.
Anders udarbejder en
pressemeddelelse om cup 2017

Anders tager et møde med Legends
og STU

Indstilling tiltrædes

a) Speciel Olympics Idrætsfestival:
Parasport Danmark (tidligere Dansk handicap
Idrætsforbund) afholder hvert andet år Special
Olympics Idrætsfestival. I 2016 var det i Holstebro,
i 2018 skal det være i Helsingør – og I 2020 håber
vi, at det bliver i Frederikshavn.
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Handicap Idrættens Fællesråd, Frederikshavn
Kommune og Arena Nord har indledt et
samarbejde om ansøgning af den tre dage lange
festival. Der skal min. konkurreres i 10 discipliner.
Dette kræver forskellige faciliteter, som vi gerne
vil indgå i samarbejde omkring.
Styregruppen for udarbejdelse af ansøgning om
afholdelse af Speciel Olympics Idrætsfestival 2020
i Frederikshavn – havde inviteret til info-møde
onsdag d. 13. september 2017.
På vegne af FfI – fodbold deltog undertegnede ved
ovenstående info-møde og har givet tilsagn om at
FfI – fodbold er positiv indstillet på at stille
klubbens faciliteter på Fodboldvej 7 i
Frederikshavn til rådighed for afvikling fodboldturnering ved Speciel Olympics Idrætsfestival
2020.
Kan desuden oplyse at fremmødte repræsentanter
fra Frederikshavn Rideklub og Sportsrideklubben
Lerbæk var positive overfor arrangementet.
Efterfølgende har Idrætskoordinator Søren V.
Pedersen oplyst, at der er truffet beslutning om at
søge om at Frederikshavn bliver værtsby i 2020.
b) Center for Kultur og Fritid inviterer til
foreningsmøde:
Se vedhæftede invitation til foreningsmøde, tirsdag
d. 10. oktober 2017, kl. 19.00 – 21.00 i
Frederikshavn Gymnasium Festsal.
c)
”Hele Verden i Frederikshavn”:
FfI – fodbold er repræsenteret ved arrangementet
”Hele Verden i Frederikshavn” lørdag d. 30.
september 2017, hvor årets tema er ”fødselsdag”.
I tidsrummet kl. 12.00 – 13.45 er det planen at FfI
– fodbold vil afvikle fodbold-teknik mærke øvelser
for børn og unge, samt uddeling af
fødselsdagskager.
Indstilling
Formanden indstiller at ovenstående tages til
efterretning. Ad. b: formanden deltager til
foreningsmødet. Hvis andre er interesseret så skal
vi melde ind til tasv@frederikshavn.dk senest
torsdag den 5. oktober 2017.
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7. evt.

Der er træner/lederfest 11.
november
Lindy følger op på aftale med Empire
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