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Bestyrelsesmøde i FFI-fodbold 
 
Dato: tirsdag d. 2. marts 2021 
 
Tid: 18.30 - 20.30 (bemærk tidspunkt) 
  
Sted: Fodboldvej 
 
Ordstyrer:  Anders Brandt Sørensen  
Referent:   Poul Beck 
 

Referat: 
Tilstede: Anders, Casper, Hans, Helge, John H, John N, Lindy, Ole, Pauli 
 

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

 

2. Økonomi 
 
Sagsfremstilling 
Se tilsendte fra John Nygaard.  Vi skal gennemgå regnskab og 
diskutere budget for det kommende år. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at regnskabet sendes videre til 
generalforsamlingen og retningslinjer for et budget 2021 sættes i 
søn 
 
 
 

 

3. Tilskud 
 
Sagsfremstilling 
 
Ffi-fodbold bliver trukket i tilskud pga. 25-årsreglen.  

 

Indstilling 

 

Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter sagen. 

 

 

4- Rødt Klubhus  
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Sagsfremstilling 
 
Kontrakten er næsten klar. I forhold til første udsendte udkast bliver 

kontrakten med en opsigelse på fem år og det bliver præciseret, at 

”fremleje” kun gælder hel bygningen. 

 

Indstilling 

 

Formanden indstiller, at bestyrelsen endelig godkender overtagelsen af 

det røde klubhus på de givne betingelser 

 
5. 90-års jubilæum 
Sagsfremstilling 
 

Klubben har 90-års jubilæum til juni. Samtidig er der en stor fest, som 

Per Malmberg står i spidsen for, for ”hele” Ffi. Se nedenfor. 

Vi skal have nedsat et 90-årsudvalg og taget stilling til deltagelse i den 

fælles fest. 

Desuden er 90-års jubilæet en kærkommen lejlighed til at overveje, 

hvem der skal udnævnes til ”æresmedlem”. 

 

Mail fra Per Malmberg: 

Kære ffi venner. – rigtig godt nytår. 
  
Som I jo ved har ffi 90 års jubilæum i juni måned. 
  
Vi har tidligere varslet en fælles jubilæumsfest i Arena Nord i februar….. 
  
Den er nu udskudt til lørdag den 16. oktober 2021 – Kan I ikke lige give en 
melding om I er med på at lave en rigtig F.f.I. fest i Arena Nord den dag. 
  
Brydning og håndbold er klar – jeg forsøger at få kontakt til Gymnastik – 
mangler lige en officiel melding fra fodbold…ved godt I gør noget i juni (den 
officielle dato) men vi træner til en ffi fest – en markering af at 
Vi er KLUBBEN i byen. 
  
Der er ingen økonomi ude at svømme for klubberne – Band Version 1.0 er 
hyret og betales af Arena Nord – skal dækkes af salget på aftenen. 
  
Må jeg høre fra jer.   
  
De bedste hilsner 
  
Per Malmberg 
Adm. Direktør 
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Indstilling 

 

Formanden indstiller, at bestyrelsen nedsætter et 90-årsudvalg og tager 

stilling til den fælles fest. 

 
6. Bevilling til brug af max. 10.000 kr. til foyer på Fodboldvej. 
 
 
Sagsfremstilling 
Bevilling til brug af max. 10.000 kr. til foyer på Fodboldvej. 
 
Vi trænger til fornyelse, og måske et lidt mere ungdommeligt 
cafeteria/foyer.  Inspireret af Poul, som er PSV fan, kunne vi 
forestille os en bred tavle i foyeren hele vejen fra toilettet og hen til 
hvor muren slutter i Cafeteriet (lige forbi glasdøren)   
Nedenunder har vi prøvet at lave en illustration af hvordan det 
kunne se ud.  (BILLEDER KUN BRUGT SOM INSPIRATION) 
De hvide plader vil gå ind i det lille indhak før døren til cafeteriet 
(står et stålskab i dag), og her vil det udelukkende være en kollage 
med Harald Nielsen billeder.  
Det koster lige omkring 7.000 at producere skiltene, og så skal vi 
have 2 skinner med spot, - så der kommer lys på.  De ligger på 
omkring 1200-1500 kr. pr stk.  
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen bevilger pengene til 
ovenstående 
Billeder(inspiration): 
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7. evt. 
Optimering fra u13 
Næste møde. 

 

 


