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Bestyrelsesmøde i FFI-fodbold 
 
Dato: mandag d. 27. maj 2019 
 
Tid: 18.00-20.00 
  
Sted: Fodboldvej 
 
Ordstyrer:  Anders Brandt Sørensen  
Referent:  Poul Beck 
 

Dagsorden/ referat 
Tilstede: Anders, Ole, Pauli, Helge, John, Pernille 
Afbud: Thommas, Lindy 

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

Referat godkendt 

2. Rødt Klubhus 
 
Sagsfremstilling 
Der er truffet en foreløbig afgørelse i KFU. I kan se referatet 
her: 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen forholder sig til KFU’s 
beslutning 

Der er fortsat ingen 
afklaring, vi forholder os 
afventende,  
- Anders kontakter dog  
   udvalget, og følger  
   udviklingen 

3. Vision 
Sagsfremstilling 
Laila har trukket sig fra visionsarbejdet. Derfor har Anders 
brug for en visionsmakker. 
 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen beslutter hvem der skal 
lave vision med Anders 
 

Anders mangler en 
makker til dette, Pernille 
& Thomas foreslået. 

4. Kunststofbane 
 
Sagsfremstilling 
Formanden har modtaget følgende vedr. kunststofbane: 

 
Orienteringen fra Rikke 
Albertsen, debatteret… 
 

https://frederikshavn.dk/umbraco/Surface/LocalEsdhPdfSurface/GetAgendaPdf?commId=Kultur-%20og%20Fritidsudvalget%202018-2021&date=08-05-2019%2015.30%20-%2018.00&fileName=Referat%20-%20%C3%85ben.pdf
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Fra: Rikke Albrektsen 

Sendt: 26. april 2019 08:48 
Til: Anders Brandt Sørensen 

Emne: Status kunststofbane 

Til formanden for FFI, Anders Brandt Sørensen 
  
Til din og bestyrelsen orientering og med henvisning til referatet fra 
vores møde den 6. februar, er der indgået aftale med et firma med 
henblik på en uvildig undersøgelse af banens beskaffenhed. Vi 
forventer, at der forelægger en rapport herom medio maj. Og vi er 
opmærksomme på at have dialogen med FFI i forhold til kommende 
beslutninger om banens fremtid, som det også fremgår af referatet. 
  
Venlig hilsen 
Rikke Albrektsen 

 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til 
efterretning. 
 

Formandens indstilling 
taget til efterretning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 

Udsat til næste møde 

6. Status på seniorafdeling 
 
Sagsfremstilling 
John og Lindy giver en status på den sportslige status i 
seniorafdelingen. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen tager status til 
efterretning. 

John gav en 
fyldestgørende 
orientering. 
- Bredde i afd. Mange  
   medlemmer, gode hold,  
Er i gang m. Sæson 2020 
mht. Trænere/spillere, 
nogen flytter fra byen, og 
andre ikke helt afklaret, 
fællesskaber er også 
afgørende. 
Torsdagens og 
søndagens kampe kan 
være afgørende. 
Vi er udfordret, mange 
skader,  
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Et U17 hold er tilmeldt til 
efteråret 
Ungdomsfodbolden i FR-
havn kommune 
debatteret. 
Vi skal kigge på vores set 
ip i ungdomsafdelingen. 
Fodbold i fokus. Fordi 
fodbold er sjovt. 
 

7. Nedsættelse af sponsorudvalg 
 
Sagsfremstilling 
For at undgå, at vi ikke trætter sponsorer med utallige 
henvendelser, foreslås det, at der bliver nedsat et 
sponsorudvalg med ansvar for det overordnede 
sponsoroverblik i for hele klubben. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter mulighederne for 
et sponsorudvalg. 

Jette & Orla er primus 
motor på dette 

8. Punkt fra UU 
 
Sagsfremstilling 
? 
 
Indstilling 
? 

Intet indkommet 

9. evt Intet 
 


