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Bestyrelsesmøde i FFI-fodbold 
 
Dato: onsdag d. 7. juni 2017 
 
Tid: 19.00-21.00 
  
Sted: Fodboldvej 
 
Ordstyrer:  Anders Brandt Sørensen  
Referent:  Anders Brandt Sørensen 
 

Dagsorden    Beslutning 
 

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

Godkendt 

2. FFI-bankoklub vil donere til støttepulje 
Sagsfremstilling 
FFI-bankoklub vil i år gerne støtte med 30.000kr til 
en støttepulje for mindre bemidlede. FFI-bankoklub 
vil gerne være alene om støttepuljen. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen vedtager 
støttepuljen og formanden sørger for at iværksætte 
arbejdet med puljen 

Bestyrelsen følger indstillingen. 
Anders Brandt udarbejder en 
pressemeddelelse og der bliver 
sendt information til trænerne i 
klubben. 

3. Brug af årgangskasserne 
 
Sagsfremstilling 
JTO foreslår at der udarbejdes overordnede 
retningslinjer for, hvordan årgangskasserne kan/skal 
bruges. 
F.eks:  At pengene fra årgangskasserne skal anvendes 
til gavn for alle spillere i de respektive årgange. 
Finder det ligeledes oplagt, at disse retningslinjer, 
tager udgangspunkt i klubbens værdigrundlag. 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen ikke skal 
bestemme, hvorledes årgangskaserne skal 
disponeres. Det må de enkelte hold afgøre. Samtidig 

Det understreges, at formandens 
indstilling om at bestyrelsen skal 
bestemme ikke har været JTO’s 
hensigt. Formanden beklager. 
Det er naturligt at FFI’s 
værdigrundlag også giver sig til 
udtryk i forhold til 
årgangskasserne. 
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anses det for at være naturligt, at alt hvad vi gør i FFI-
fodbold er med udgangspunkt i vores værdigrundlag. 
 
4. Cup-status 
 
Sagsfremstilling 
Pauli giver et orientere om status for Cuppen mht. 
ansøgertal, kontakt til leverandører og generelle 
forventninger. Se i øvrigt bilag sendt ud af Henrik 
Andersen 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen stiller 
spørgsmål til Pauli og tager orienteringen til 
efterretning og tager stilling til Henrik Andersens 
mail (lukket på nuværende tidspunkt) 

Orienteringen tages til 
efterretning. 
 
    

5. Sommerfest 
 
Sagsfremstilling 
Laila og Anders orienterer om seneste udvikling i 
forhold til sommerfesten 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at orienteringen tages til 
efterretning    

 Orienteringen tages til 
efterretning 

6. Status på sponsoraftaler 
 
Sagsfremstilling 
Lindy og Pauli vil give et overblik over de indgåede 
sponsoraftaler.  
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter 
sponsorsituationen og vurderer, om der skal 
foretages yderligere i den forbindelse. 

Lindy og Paulis plan godkendes 

7. Fodbold som valgfag 
 
Sagsfremstilling 
Følgende er modtaget fra Christian Nonbo Mikkelsen: 
”Efter aftale med distriktsskoleleder i Øst Kaj Jensen ønskes 
en fortsættelse af partnerskabet med ungdomsskolen 
omkring fodbold med FFI. 
  
Vil I drøfte mulighederne for kommende skoleår og vende 
retur til undertegnede. 
  
Med venlig hilsen 
Christian Nonboe Mikkelsen 
Daglig Leder 

Bestyrelsen følger indstillingen 
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Frederikshavn kommunes Ungdomsskole 
Hånbækvej 32 B 
9900 Frederikshavn.” 

Indstilling 
Formanden indstiller, at FFI-fodbold fortsætter 
samarbejdet om ”Fodbold på skoleskemaet” 
 
8. Sommerkur  
 
Sagsfremstilling 
Skal der afholdes sommerkur i løbet af august 2017? 
Hvor bestyrelsen informerer trænere/ledere, samt evt. 
andre interesserede om planerne for efteråret og 
vinteren. 
(samt mulighed for at trænerne kan kommentere/påvirke 
den videre udvikling indenfor FfI – fodbold) 
Det vil være et godt første skridt i arbejdet henimod at 
videreudvikle FFI-fodbold i retning af at være en klub, 
hvor fodbolden er i fokus og hvor arbejdet med i klubben 
har sigte på at skabe gode rammer for spillere, trænere og 
ledere. 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen arrangerer en 
sommerkur.  
 

Sommerkur erstattes af 
”teambuilding-dag” d. 16. august, 
v/Laila. Mere information følger. 

9. Evt.  
 

John orienterer om økonomien. 
John og Anders forelægger 
økonomiske scenarier til mødet i 
august. 

 


