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Bestyrelsesmøde i F.f.I-fodbold 
 
Dato: tirsdag d. 17. december 2019 
 
Tid: 18.30-20.30 
  
Sted: Fodboldvej 
 
Ordstyrer:  Anders Brandt Sørensen  
Referent:  Pauli Jørgensen 
 

Dagsorden / referat 
 

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

 
GODKENDT 

2. Rødt Klubhus og kunstgræs 
 
Sagsfremstilling 
Det røde klubhus ligger stille pt. Der er intet nyt at melde, så 
indtil videre er tingene, som de altid har været. 
Ejendomscentret har nu her i december taget kontakt til 
ALLE klubber i nærheden, som kunne tænkes at ville være 
en del af kunstgræsbanen. Jeg har meddelt, at Ffi.fodbold 
nok skal sætte sig for borendende i det kommende 
forhandlinger. 
Indstilling  Anders følger og rapporterer 
Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter situationen 

 
Anders følger og 
rapporterer 

3. Regionsmøde og delegeretmøde 
Sagsfremstilling 
Orientering fra DBU´s Regionsmøde v/ Ole Lyng 
 Beslutning om, hvem deltager i delegeretmøde i Herning den 11. 
januar 

 
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning 
og at bestyrelsen vælger en repræsentant til delegeretmøde 
i Herning 

 
Indstilling: Ole Lyng vil 
deltage? – hører Jonas om 
han skal derned for 
Stidsholt 
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4. Orientering om nyt opkrævningssystem 
 
Sagsfremstilling 
Poul orienterer om vores nye automatiske 
kontingentopkrævningssystem 
Formanden indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til 
efterretning. 
 

 
Indstilling – udsat til næste 
møde da Poul Beck ikke var 
til stede 

5. Den fremtidige økonomiske situation i klubben efter 
ny praksis i fordeling af folkeoplysningsmidler 
 
Sagsfremstilling 
John og Anders orienterer om de mulige økonomiske 
konsekvenser af den nye praksis vedr. 
folkeoplysningsmidler, og møde med forvaltningen om 
sagen. Det kan se ud som, at det kan give en økonomiske bet 
for Ffi på 450.000kr i form af lavere lokaletilskud. Det skal i 
fremtiden opgøres på en måde, som ikke er gunstig for Ffi-
fodbold. 
Indtil videre er der lagt op til(fra forvaltningens side), at vi 
ser tiden an. 
Alle fodboldklubber bliver ramt af denne ordning, og sagen 
er også drøftet med formanden for Bangsbo og Skjold. 
 
Formanden indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til 
efterretning og beslutter den fremtidige fremgangsmåde i 
forhold til forvaltning og det politiske system. 

 
Indstilling: Vi budgetterer 
med at vi bliver holdt 
skadesløse. ABS følger op. 
Hvis ikke det lykkes skal vi 
se på budgettet igen 

6. Ny klub 
 
Sagsfremstilling 
Der er kommet en ny klub med spillere fra Ffi. Det er drøftet 
internt med trænere og spillere. De har min fulde opbakning. 
I første omgang har vi ikke kommunikeret andet, end 
Michael og jeg har sendt et brev til alle spillerne, hvor vi 
ønsker dem held og lykke og lover dem, at de altid er 
velkommen tilbage, hvis de skulle have lyst til det en dag. I 
mellemtiden har Tv2 og kanalfrederikshavn lavet en historie 
om klubben, som hænger os ud. Jeg har taget kontakt til TV2 
og sagt, at jeg synes, det er journalistisk mærkeligt, at man 
kun hører den ene side i sådan en sag. Desuden vil 
Kanalfrederikshavn gerne have en kommentar. Som sagen 
er nu i det åbne er vi nok nødt til at svare. 
 
Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter 
kommunikationsstrategien i forhold til den nye klub. 

 
Indstilling: Vi holder os i ro, 
men Anders har lovet en 
udtalelse til Kanal Frh, 
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7. evt  
Budget: Vi har to 
uafklarede punkter 1) 
Kommunen  2) Drinx . Vi 
forsøger at få punkterne 
afklaret hurtigst muligt 
(møde Drinx januar) 
Vi budgetterer med at 
begge punkter kommer i 
hus. Hvis ikke - må vi tære 
på egenkapitalen. 
 
Vi besluttede at melde os 
ind i Frivillighedsshuset – 
Pauli sender blanket til 
indmeldelse til Poul 
 
 
Næste møde:  Punkter: 
Vi blev enige om at vi skal 
forsøge at få et 
ungdomsudvalg igen. Der 
mangler også 2-3  personer 
til hjælp i senior afd. 
 
Vi skal have styr på 
Cafeteriet 2020 på næste 
møde gerne inden. 
 
Bestyrelsessammensætning 
2020 drøftes på næste 
møde! 
 

 
 
 


