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Bestyrelsesmøde i FFI-fodbold 
 
Dato: mandag d. 19. april 2021 
 
Tid: 18.30 - 20.30(bemærk tidspunkt) 
  
Sted: Fodboldvej 
 
Ordstyrer:  Anders Brandt Sørensen  
Referent:   Anders Brandt Sørensen 
 

Referat 
 

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

Godkendt 

2. Økonomi 
 
Sagsfremstilling 
Vi har et overblik, som John har sendt ud. 
Desuden vil Pauli informere om 
Sparnordfonden. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at der træffes 
bæredygtige beslutninger vedr. Ffi’s økonomi. 
 
 
 

Vi tager sagen op igen på augustmødet, 
da vi er klogere i forhold til cuppen. 

3. 90-års jubilæum 
Sagsfremstilling 
 

Bestyrelsen skal fastlægge dato for jubilæum. 
Det er nok ikke realistisk på selve dagen i juni, så 
vi skal finde en dato efter sommerferien. 
 

Indstilling 

Formanden indstiller, at bestyrelsen finder dato 

og drøfter muligheder for et jubilæum 

Vi har en række hængepartier udover 
dato: 

- Reception:  
- Udmelding 
- Cykelarrangement 
- Medlemsfest 
- Æresmedlem 

Pauli og Anders kommer med oplæg 

4. Generalforsamling  
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Sagsfremstilling 
Vi skal have sat en ny dato for en 
generalforsamling.  
Indstilling 
Formanden indstiller, at generalforsamlingen 
fastsættes til onsdag d. 2. juni 2021 
 
 

Udskydes til 18. august kl. 19.00 

5. kontingent. 
Sagsfremstilling 
Følgende er blevet foreslået fra 
Microafdelingen: 
Forslaget er følgende : 

 

600 kr. I stedet for 800 kr. Og inkl. En fodbold 

med FFI Young Stars logo påtrykt... De koster 

ca. 100 kr i kostpris... 

Og med mulighed for at tilkøbe tøjpakker 

hvert år i stedet.... 

Hvis der skal bestilles mange bolde, kunne vi 

spæde til fra Young Stars budgettet..??? 

 

Grundene er simple, syns vi  

- vi tror på flere af de helt mindste rent faktisk 

vil betale kontingent. Tror ikke det er her 

klubben har væltet sig i REGISTREREDE 

medlemmer hidtil  

- en 3 og 4 årig dreng/pige slider altså ikke 

banerne eller personalet op, de er typisk til 

træning 2-4 gange om måneden i få måneder 

om året. 

- tøjpakkerne for de mindste er ofte svær at 

ramme størrelsesmæssigt osv. 

- så er vi i prisniveau med naboklubberne 

 

Det var det. 

 

Mvh Elbæk, Axelsen & Risom – micro 

Indstilling 

Formanden indstiller, at kontingentet bliver 

nedsat som foreslået. 

 
 

Indstilling tiltrædes således, at vi gør 
det fra næste gang, der opkræves 
kontingent. 
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6. evt. 
Næste møde. 

Næste møde 25. maj kl. 18.30 
Kunstgræsudvalg og klubhusudvalg 
skal sættes i gang. Vi skal lave 
projektbeskrivelse for begge dele. 

 


