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Bestyrelsesmøde i F.f.I-fodbold 
 
Dato: torsdag d. 28. februar 2019 
 
Tid: 17.30-19.30 
  
Sted: BEMÆRK!!! Det Røde Klubhus ved Stadion. 
 
Ordstyrer:  Anders Brandt Sørensen  
Referent:  Poul Beck 
 

Dagsorden /Referat 
Deltagere: Anders, Ole, John, Laila, Lindy, Helge 
Afbud: Pernille, Levorsen, Pauli,  

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

 
Referat godkendt 

2. Rødt Klubhus 
 
Sagsfremstilling 
Med udgangspunkt i det fremsendte referat fra møde 
med kommunen skal bestyrelsen drøfte, hvordan den 
videre proces gribes an. Formanden opfatter situationen 
således, at der ikke er nogen, der ønsker at nedlægge 
huset ved kommunen. Ffi-fodbold skal være 
opmærksomme på, at det ikke kun bliver vores hus, men 
et hus, vi skal dele med andre. Det er en fordel for husets 
langtidsholdbarhed. 
Indstilling 
Formanden indstiller, at Ronni og Anders har bolden i 
det videre arbejde med det røde klubhus og andre kan 
deltage i møder o.a., hvis det passer ind i forhold til 
placeringen af de enkelte møder. 

 
Anders henviser til fremsendte 
referat m. kommunen. 
Og uddyber dette 
- der holdes nyt møde med 
ejendomscentret. 
- Gulvet i Cafeteriaet skal 
skiftes nu, da det et krav fra 
levnedsmiddelkontrollen 
Midler fra DIF ?? (Poul) 
Poul orienterede omkring 
DIF/TRYG 
 

3. Vision 
Sagsfremstilling 
Bestyrelsen sendte en mail ud til medlemmerne som en 
start til en visionsproces for vores klub. Der er 
indkommet nogle forslag (se bilag). På den baggrund vil 
Laila og Anders tage næste skridt med udgangspunkt i 

De mange indkomne forslag 
blev debatteret, enkelte har 
tilbudt sin hjælp og kontaktes 
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det nøgleord, vi finder i de indsendte mails. Metoden er 
ikke helt afgjort endnu, men det vil være oplagt at 
afholde gruppesamtaler. 
 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender, at Laila 
og Anders går videre med processen og arrangerer 
gruppesamtaler. 
 

 
 
 
 
Laila & Anders fortsætter 
arbejdet her. 

4. Regnskabsoverblik 
 
Sagsfremstilling 
Bestyrelsen drøfter, hvordan vi giver et bedre 
regnskabsoverblik for de enkelte afdelinger og om vi på 
den baggrund skal gøre det på en ny måde. (vil du sende 
bilag rundt, John?) 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen beslutter en måde 
at anskueliggøre budgettet i Ffi på. 
 

Det af John udarbejde 
afdelingsopdelt regnskab skal 
vise et ”bedre” overblik over 
regnskabet. 
John løb budgettet for 2019 
igennem. 

5. Generalforsamling 
 
Sagsfremstilling 
Poul vil på bestyrelsesmødet redegøre for praktikken 
vedr. den kommende generalforsamling. 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen 
til efterretning. 
 

Taget til efterretning. 

6. Kunststofbane 
 
Sagsfremstilling 
Der har været afholdt møde med kommunen om banens 
standard. Vi vil efterfølgende høre nærmere, når 
kommunens sondering er færdig. 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen 
til efterretning. 
 

Anders orienterede fra møde 
m. kommunen.  

7. Sti igennem Frederikshavn 
 
Sagsfremstilling 
Anders er blevet kontaktet af kommunen, som er ved at 
konstruere en sti gående øst-vest igennem 
Frederikshavn. Henvendelsen fra kommunen går på, 

 
Stien går Paradiskajen op 
igennem den gamle 
Værkergrund, gennem 
Stadionområdet/Teletubbiland, 
og slutter i  Østerdal  
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hvordan stien nemmest muligt går igennem 
stadionområdet, så både byen og Ffi-fodbold får glæde af 
den. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen kommer med 
forslag til, hvad der skal til, hvis stien skal igennem 
området og at formanden inviterer kommunens mand 
på projektet til et møde på stadion med hele 
bestyrelsen(evt. ved næste bestyrelsesmøde) 

Vores interesse er naturligvis 
at være med, men det giver 
også udfordringer, hvis den 
skal igennem Stadion. 
 
Steen Heftholm inviteres ind til 
et møde 

8. Punkt fra UU 
 
Sagsfremstilling 
UU ønsker at kunne holde et møde med klubberne 
omkring os for at høre deres holdninger og synspunkter 
i forhold til at samarbejde om at rekruttere flere piger til 
at spille fodbold. Ikke mindst i lyset af, at det ser svært 
ud at drive flere pigeklubber i Frederikshavn og omegn. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender, at UU 
tager kontakt til andre klubber om et samarbejde i 
forhold til pigefodbold. Mødet med de andre klubber vil 
efterfølgende blive taget op i bestyrelsen. 

Indstilling godkendt 

9. evt. 
 

Stor snak om stadionkampe, 
speaker, cafeteria mm. 
Bestyrelsen er åben for dette, 
men der stilles krav til 
”arrangørerne” 
 
Lindy orienterede omkr. 
Kontingentpakken. 
 
Tøjbranding Bestyrelsen 
 
Jette Nordstjerneskolen. 
Kontingent. Anders vil gerne 
tale/ mødes. 
 
Næste møde 8. april kl. 18.00 
hjemme på Fodboldvej 
 
Mødet hævet kl. 19.24  

 


