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Bestyrelsesmøde i FFI-fodbold 
 
Dato: tirsdag d. 13. august 2019 
 
Tid: 18.30-20.30 
  
Sted: Fodboldvej 
 
Ordstyrer:  Anders Brandt Sørensen  
Referent:  Jette Varmløse 
 

Dagsorden / Referat 
Deltagere: Pauli, John, Helge, Anders, Pernille + (Michael Jørgensen) 
Afbud: Thomas, Lindy, Ole og Hans. 
 
1. Godkendelse af referat fra seneste 
bestyrelsesmøde 
 
Sagsfremstilling 
 … 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at referatet godkendes.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Referat godkendt 
 

2. Rødt Klubhus 
 
Sagsfremstilling 
Anders er blevet informeret om, at kommunen ikke 
ønsker af ophæve den gamle beslutning om 
nedrivning. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen forholder sig til 
KFU’s beslutning 

 
 
 
Bestyrelsen drøftede sagen. 
 
 
 
 
Når endelig afgørelse foreligger fra KFU, 
tages en beslutning om hvad vi skal gøre. 

3. Klubsamarbejde 
 
Sagsfremstilling 
Der har været følere ude vedr. et samarbejde på 
tværs af klubberne i Frederikshavn Kommune. John 
vil orientere. Der lægges op til en principdiskussion 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen afsøger viljen 
og opbakningen til et samarbejde klubberne i 
mellem. 
 

 
 
 
JN orienterede, og sagen blev drøftet.  Der 
er både fordele og ulemper ved et 
samarbejde på tværs i Frh Kommune.   
 
 
Der arrangeres et møde mellem de 
nævnte samarbejdspartnere. Herfra 
deltager ABS, JN, LW og PJ (eller HA) 
JN finder dato for møde. 
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4. træning – indledende drøftelser. 
 
Sagsfremstilling 
Fodbold er sjovt. Meget fodbold er meget sjovt. På 
den baggrund ønskes en drøftelse af, om det er 
ønskeligt og praktisk muligt at hæve 
træningsmængden i klubben på de enkelte årgange. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter 
principperne i træningen og træningsmængden.  
 

 
 
 
Sagen blev drøftet. Hvad skal FfI gøre for 
at tiltrække flere trænere og spillere, og 
sikre at ungdomsafdelingen på sigt kan 
levere spillere til 1. holdet. 
 
MJ/AB laver et oplæg som skal drøftes på 
næste bestyrelsesmøde. 

5. Medlemmers lån af klubhus 
 
Sagsfremstilling 
Poul, Ronni og Jette har udarbejdet et forslag til 
regler for medlemslån af klubhus. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender 
forslaget(fremvises på mødet) 

 
 
 
 
 
 
 
Punktet udsættes til næste 
bestyrelsesmøde. 

6. Trænersituationen 
 
Sagsfremstilling 
John og Michael vil informere om trænersituationen. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen tager info til 
efterretning. 

 
 
 
 
 
 
Bestyrelsen tager MJ og JN’s orientering til 
efterretning.  

7. Punkt fra UU 
 
Sagsfremstilling 
Henvendelse fra Henrik, Ungdomsafdelingen: 
Hej Anders 
  
Da jeg sidder i ungdomsudvalget, har jeg lovet at fremsende 
et ønske fra Micro afdelingen, der ønsker at være med til at 
vælge tøj til deres afdeling, når kontingentpakken skal 
bestemmes. Det er svært at få noget i små størrelser 
  
Hans Ole fra Micro tilbyder at hjælpe, så det kan også aflaste 
Lindy.  Se evt. pt 7 i vedhæftet referat. 
Mvh Henrik.  
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen bakker op om at 
gøre Hans Ole til ”tøjmand” for Micro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABS skriver til Lindy og Hans Ole, så der 
findes en løsning. 
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Desuden skal tøjaftale drøftes på næste 
bestyrelsesmøde. 
 

8. evt  
PJ: Orienterede om projekt ”Prostata-
fodbold”. Starter i løbet af næste måned. 
Allan Sørensen fungerer som træner. 
 
JN: Hvordan går det med 
kunststofgræsbane?  
ABS: Er stadig under behandling i 
Frederikshavn Kommune.  
 
PT: Træner/leder fest 28.9 – arbejdes der 
videre på. 
 
JN: Ny dør og øvrige anlægsudgifter. Er der 
gang i det?   ABS taler med Ronni om det.  
 
Næste bestyrelsesmøde aftalt til tirsdag d. 
24.9 kl. 18.30-20.30. 
 

 


