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Bestyrelsesmøde i FFI-fodbold 
 
Dato: tirsdag d. 29. oktober 2019 
 
Tid: 18.30-20.30 
  
Sted: Fodboldvej 
 
Ordstyrer:  Anders Brandt Sørensen  
Referent:  Poul Beck 
 

Dagsorden/ Referat  
Tilstede: Anders, Pauli, Hans, Thomas, Helge, Lindy, John, (Michael) 
Afbud: Ole Lyng,  
 

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

Referat godkendt 

2. Rødt Klubhus og kunstgræs 
 
Sagsfremstilling 
Anders har sidste nyt med til mødet om samarbejde med 
dartklubben og kunstgræsbane (ejendomscentret har indkaldt 
Ronni og Anders til møde, mandag d. 28. oktober) 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter situationen 
 

Møde med Dartklubben, 
dartklubben er ikke 
afklaret.  
Jo flere brugere des 
bedre.  
Mht. kunstgræs 
forhandles der med 
kommunen. 

3. Samarbejde med andre klubber 
Sagsfremstilling 
Sagsfremstillingen kan ses i tidligere udsendt mail fra Poul 
vedr. samarbejde med andre klubber. 
 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen beslutter om der skal 
igangsættes et konkret samarbejde og hvilken form 
samarbejdet skal have 
 

Bestyrelsen beslutter at 
gå videre med et 
samarbejde med Skjold. 
 
Formændene i de to 
klubber skal begge 
deltage i 
forældremøderne.  
 
 

4. Ungdomsafdelingens fremtid. 
 
Sagsfremstilling 

Indstilling godkendt 
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Se fremsendt mail fra Poul om emnet. Michael og Jonas har 
færdiggjort deres arbejde, som vi satte dem i gang med. 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender, at Ffi-ungdom 
i fremtiden arbejder efter de nye retningslinjer. 
5. Cuppen 
 
Sagsfremstilling 
Pauli fremlægger cuppens resultat og hvilke overvejelser vi gør 
os frem imod 2020 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen tager fremlæggelsen til 
efterretning 

Pauli orienterede om 
Cuppen, og gennemgik 
det udleverede.  
Pt. ser det bedre ud end 
sidste år mht. agenter 
World Wide . 
 
 
 
 

6. Sponsorsituationen 
 
Sagsfremstilling 
Vi har brug for en overordnet snak om sponsorsituationen i 
klubben, herunder hovedsponsorer. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen sætter en sponsorstrategi 
i søen 

 
Lindy gennemgik det 
udleverede regneark. 
 
Alle sponsoraftaler skal 
gennemgås.  

7. evt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julefrokost er 29/11 
- afbud fra Pauli, Helge,  
 
Næste møde tirsdag d. 
17. december 18 - 20 

 


