
 

Generalforsamling 25/8 2021 
F.f.I Fodbold 

 
Referat: 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 

1)  Valg af dirigent og referent 
      Formand Anders Brandt Sørensen bød de 10 fremmødte velkommen, og foreslog     
      Martin Høeg som ordstyrer, og Poul Beck som referent 

   2)  Bestyrelsens beretning om det forløbne år 

        V/ Formand Anders B. Sørensen 
 

 

Så er vi her igen – som sagt lidt ude af utakt. Lad os håbe, at det bliver sidste gang. 

Jeg vil i år starte med det, som betyder mest for os i FfI: fodbolden. Altså den spillede fodbold. Hver dag. Som alle 

piger og drenge elsker her i klubben. Og som sågar kan få medlemmer til stædigt og uden frygt for liv og lemmer at 

blive ved med at komme i klubben og spille – uge efter uge – i en meget høj alder. Her i FfI har vi plads til alle og i 

alle aldre. Det er dejligt at se, at når vi har den kvalitet, vi har, så vælter det ind med de helt unge spillere. Og vi har 

mange gode fodboldspillere. I stort set alle årgange fra Micro og helt op til U19 går vi op i kvaliteten og fodbolden. 

Det er det, vi kommer for at gå til. Det er fodbolden vi gerne vil blive bedre til. Vi skal blive ved med at have dette 

fokus og kaste vores kræfter og ressourcer ind i arbejdet med at blive bedre til fodbold. Det gælder også på 

seniorfronten, hvor vi fortsat skal arbejde med at være i toppen. Det går selvfølgelig op og ned på både dame og 

herresiden. Men vi skal blive ved med at have fokus på det egentlige: fodbold. På samme måde kan vi se, at der er 

stor glæde ved at være sammen i seniorafdelingen. Her er omdrejningspunktet altid fodbolden, men vi har plads til 

at have det sjovt, være sammen, feste og knytte venskabet. Og vi er mange. I FfI er vi 603 medlemmer. Og det er vi 

af en grund: vi kan li’ at lave den her klub sammen. Det er sjovt a se børn og de ældre spillere morer sig på græsset. 

Det er selvfølgelig hårdt til tider. Og en gang i mellem kan det være ret meget op ad bakke. Men heldigvis holder vi 

fast, og heldigvis er vi så mange, at alle en gang i mellem kan holde en pause. Jeg vil i den sammenhæng gerne sige 

tak til Hans og Casper for deres tid og indsats i bestyrelsen. Heldigvis fortsætter de begge som trænere og 

tilknyttede klubben.  

Cuppen er også en del af vores dna i klubben og vores fælles fodboldminder. Vi har nu i to år været uden cup. 

Heldigvis har der været gode statslige støttepuljer, som har kunnet få igennem denne svære tid økonomisk. Men vi 

har savnet vores cup i forhold til fodbolden. Og vi har savnet at være sammen i den uge. Men vi er 

fortrøstningsfulde. Vi er klar til en cup næste år – om verden vil. Eller om pandemien vil.  

Fodbolden har vi, men der er samtidig nogle økonomiske rammer, som vi er underlagt. Der har været forskellige 

forsøg på at skabe en ny tilskudsordning i Frederikshavn Kommune. Det har ramt os hårdt. Og vi er klar over, at vi 

bliver nødt til at fastholde kontakten og påvirkningen af forvaltning og politikere. Vores område har, som alle 

andre, brug for politisk seriøsitet og saglighed. Og det er også den tilgang vi har til tingene: Seriøsitet og saglighed. 

Det er i øvrigt også derfor, vi år tilbage meldte os ud af FUF.  

Jeg er dog fortrøstningsfuld. Jeg er sikker på, at vi nok skal få klubben og hele kommunen – fordi kommunen 

betyder fællesskab – til at trække i den retning, som giver de bedste rammer for sporten i almindelighed og 

fodbolden i særdeleshed. 

 

 



 

Af andre af vores rammer omkring fodbolden er der det røde klubhus, kunstgræsbanen og Stadion. 

Det røde klubhus har vi nu overtaget. Vi skal alene sørge for vand, varme og el. Og så må vi gøre med det, hvad vi 

vil. Alternativt var det blevet revet ned. Det lå der en gammel beslutning på helt tilbage fra 2012. 

Vi håber, at vi kan få aktiveret huset – både til et øget sponsorengagement og i forhold til, at vores senior- og 

ungdomshold har et sted, de kan hygge sig til champions League aftener el. lignende. 

Stadion har kommunen fået øjnene op for at det trænger til en ordentlig omgang. Ikke mindst græstæppet. Det er 

blevet ordnet for flere hundrede tusinde, så jeg er bestemt af den overbevisning, at sådanne investeringer betyder, 

at vi her i FfI ikke er de eneste, der mener, at stadion skal bevares. Der kommer også nye pærer i. Og det er faktisk 

lidt sjovt: at vi skal blive glade for, at der bliver skiftet pærer på stadion. Men også her ser vi frem til en varig 

løsning. Vi forventer helt klart, at der kommer nyt lysanlæg med LED. Man kan vist i øvrigt heller ikke længere købe 

pærer til standerne længere. Så det er da i nogenlunde ordentlig tid. 

Og hvorfor er stadion så så vigtigt, når vi har fodboldvej? Stadion er vigtigt, når vi afholder cup, når vi gerne vil have 

frederikshavnerne til at komme og se fodbold, og når vi gerne vil lave stævner og andet, hvor vi er centralt 

beliggende. Det er altid en overvejelse værd, om vi skulle åbne stadion mere op udadtil og invitere flere ind til at 

bruge det. Og det overvejer vi selvfølgelig for og imod løbende. 

Vores kunstbane har vi også gang i. vi har nogle penge og vi har fået samlet penge ind igennem sponsorer og til 

vores gode jubilæumsreception. Nu skal vi i gang med det store fondssøgningsshow. Og det er vigtigt. Fordi vi vil 

altså rigtig, rigtig gerne have omdannet den tidligere kommunale bane til en super moderne og god 

kunstgræsbane. 

Og netop til vores jubilæumsreception fik vi rigtig mange gaver som bl.a. var penge til banen. Mange tak for det. 

Det var en god dag, hvor vi også fik kåret to æresmedlemmer: Hanne Risom og Eskild Nielsen. Der var gode taler fra 

borgmesteren og fra DBU, hvis udsendte selv som dreng havde været stor FfI-fan. En god dag. 

Tak for alle gaverne og tak til jer, der kom og deltog. 

Og der er mange flere vi skal takke: tak til alle jer frivillige på og uden for banen. Jeg håber, I har det sjovt med at 

være her i klubben, og jeg håber I kommer til mig, hvis vi skal forbedre noget, som derved gør det endnu sjovere at 

være her. Tak til vores sponsorer. Vi har mange gode sponsorer, men ikke mindst DRINX skal nævnes, som har valgt 

at bakke os godt og grundigt op. Tak Tommy. Det betyder rigtig meget for os, at du vil være med til at få FfI fremad 

– og også gerne opad. Men også en stor tak til alle andre sponsorer, som yder støtte og har ydet støtte i rigtig 

mange år.  

Tak til Bankoklubben og tak til FfI’s venner, som også tænker på os – tit og med generøse gaver. 

Tak til Jette, Poul og Ronni for jeres arbejde her i klubben. I gør det godt, og alle er glade for jeres tjenstvillighed. 

Tak. Til sidst tak til bestyrelsen for det gode samarbejde i det forgangne år. Der er altid noget at snakke om og der 

er altid noget at beslutte, når man sidder en driftig forening som vores. 

     - Ingen af de fremmødte havde bemærkninger hertil 

 

3)  Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) om det forløbne år for både FfI Fodbold &      
      Cup No.1 til godkendelse  
      V/ John Nygaard 
 

      John Nygaard gennemgik regnskaberne, som begge blev godkendt af Generalforsamlingen uden             
      bemærkninger. 

4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det  
     kommende år til orientering 
     V/ John Nygaard 
     

     Der blev her ikke fremlagt et budget, da der fortsat er rigtig mange ”løse ender” -  
     Det kommunale tilskud er faldet drastisk, - vi har heller ikke i år haft nogen  



     Cup No.1, som har kunne give indtægter, -kun udgifter som vi ikke kan komme uden om, og dem   
     søges der dog tilskud til at få dækket. Der er sparet hvor der kunne. 

5) Behandling af indkomne forslag 
     Der var ikke indkommet nogen forslag 

6) Valg af formand 
       

     Anders valtes for en periode mere, frem til Generalforsamlingen i marts 2022 

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer 
      

     På valg var Ole Lyng Larsen og Lindy Wiis, som begge blev genvalgt for en toårig periode.      
     Pauli Jørgensen, Helge Andersen,  John Nygaard og John Hansen var ikke på valg 
     Hans Bolvig og Kasper Klingenberg ønskede at udtræde 
     Nyvalgte blev Dorthe Hvolbæk og Mikkel Seedorf 
      

8)  Valg af revisor 
 

      BDO blev genvalgt 

9)  Eventuelt 
       

      Intet 

 


