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              13. november 2018 
Vedr. Referat af bestyrelsesmødet den 5. november 2018 
 

1.Orientering ved formanden John Rydahl (JR) 
Vi har taget initiativ til at udsende et brev vi kalder ”Formanden gør status” Her vil vi liste de vigtigste nyheder op og 
målgruppen er fortrinsvis sponsorer og andre samarbejdspartnere ind dem, der har sin daglige gang i klubben. 
Formands brevet vil blive udsendt 2-3 gange årligt. 
 
 2. Status økonomi ved Gitte Nielsen (GN) 
Det endelig regnskab udviste et underskud på 112.000 kroner. Bestyrelsen besluttede, at overføre kr. 80.000 fra 
hensatte midler således, at det endelig resultat vil blive et underskud på ca. kr. 20.000.  
Der var foretaget store investeringer i år både sportsligt og materielt og set i det lys kunne bestyrelsen tage 
regnskabet til efter retning. 
 
 3.Status ungdom ved Henrik Jacobsen (HJ) 
Sæsonen er slut for langt de fleste ungdoms årgange. Udover at vi har oplevet stor vækst i antallet af medlemmer er 
der også nogle flotte sportslige resultater 
U-19 drenge, U-15 piger U-14 piger har alle vundet deres række under DBU Sjælland. 
 
 4. Status senior ved Thomas Thomsen (TT) 
Peter Hansen (Bomber) er ansat som ny cheftræner på senior 1. Som assistent træner på senior 1 er ansat Niels 
Lindegaard 
Senior 2 træner er endnu ikke på plads, men der bliver arbejdet på flere emner. 
 
 5. Status administration ved JK 
Kommende arrangementer. 
5.nov. -9 nov. H2O Camp. Magleblik skolen 
17. november Fodboldafslutning 
29. november Generalforsamling 
30. november Cafe udlånt til Dan Steel julefrokost. 
1. december julefrokost i Gjethuset. 
5 december cafe udlånt til Senior Idræt 
7. jan-11.jan H2O camp. Enghave skolen.  
16. februar Ungdomsstævne Frederiksværk hallen 
17. februar Ungdomsstævne Frederiksværk Hallen 
25.feb-1.marts H2o Camp Melby Skole 
4.marts-8.marts H2O Camp Melby Skole 
30. marts Kunstgræs stævne 
31. marts Kunstgræs stævne 
6.maj-10.maj H2O Camp Hundested Skole 
20.maj-24.maj H2O Camp Magleblik Skole 
17.juni-21.juni H2O Camp Ølsted Skole 
 
Inde stævne i hallen 16.-17.februar Champions League 
Vi har sendt indbydelsen ud til vores inde stævne i februar måned. Denne gang prøver vi at lave et Champions 
League koncept. Det har været vigtigt at få indbydelsen ud inden andre kommer på banen. 
De 25 første hold har tilmeldt sig. Det tegner godt. 
 
Kunstgræs stævne 30.-31. marts. Opstarts stævne 
Kunst græs stævnet er planlagt til at blive afviklet den 30.og 31. marts. Om stævnet bliver afviklet over 2 dage eller 
en dag er ikke helt på plads. Bliver det over en dag så bliver det lørdag den 30. marts. Desværre har 2 andre klubber 
Slangerup og Snekkersten) fået samme ide og lave et opstarts stævne. Dog ikke i samme weekend som os. 
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DIF og DGI foreningspulje 
Vi har søgt og fået kr. 25.000 fra DIF og DGI foreningspulje. Projektet vi har søgt til er det vi kalder: ”Træning på 
Tværs” Det skal der sættes fokus på i 2019.  
Samlet har vi modtaget 47.500 i støtte fra diverse se fonde/puljer i 2018. 
    
Træner ungdom 
U-19  William, Steffen 
U-16  Allan Larsen 
U-14  Jonas Olsen, Sebastian With, Casper Kiørboe 
U-13  Filip Leis, Victor Bartholdy 
U-12  Lars Kristiansen, Rasmus 
U-11  Henrik Jacobsen, Jan, Sandvad 
U-10  Rasmus Dam, John Rydahl, Mads Eriksen 
U-9  Nenad, Veniamin, Thomas. Flemming C 
U-8  Peter R, Kim Reinbeck, Nicklas Andersen Jonas Petterson 
U-7  Carsten Borglund, Kristian Ravn 
U-6-U-5-U-4  Michael Kragh, Jacob Lindegaard 
U-15-U-14 pi  Christian Schneider, Carsten Becker 
U-11- U-10 -U-9 pi  Simon  
U-8-U-6–U-5 pi Martin Holm  
 
Der er desværre opstået nogle flere huller i vores træner stab i ungdom. U-16, U-12, U-11 og U-10 drenge skal vi 
have fundet flere trænere til 
Victor Bartholdy er startet op omkring U-13. Vi har fundet en løsning frem til næste år omkring U-12. Her vil Lars og 
Rasmus stå for træningen 
 
Kontingent 
Vi har et udestående på ca. 10.000 kroner. Primo oktober måned var der skyldig kontingent for kr. 80.000 
Administrationen har personligt haft kontakt med alle de medlemmer, der var skyldige med start primo oktober. 
Således er der 8 medlemmer i ungdommen der er skyldige og 10 i senior 
Vi har budgetteret med 300.000 i indtægt og vi har nu fået 306.000 ind i kontingent. Det er en forbedring på ca. 
10.000 i forhold til sidste års regnskab 
 
Klods. 
Klodsen er nedbragt fra 8000 til 2530 kroner. Det er fordelt på 8 personer.  
 
Julefrokost 2018 
Julefrokosten er udsolgt. Der er 400 tilmeldte og det er optimalt for at lave en fin fest. Tallet vil svinge op til den 1. 
december, men meget positivt. 25 firmaer har tilmeldt sig 
 
Indbrud i klubhuset 
Vi har fået opgjort skaderne og fået sent ind til forsikringen. Det løb op i ca. 17.000 kroner, men vi har en selv risiko 
på kr. 3800 og da vi er moms registeret så er der blevet trukket moms af beløbet. Vi har fået udbetalt kr. 9798- 
Der har endnu engang været indbrud i klubhuset. Denne gang var det kun i køkkenet de havde været og taget is, 
chips og slik 
Vores øl/sodavand automat er der udøvet hærværk på og den kan ikke længere anvendes. 
 
Kunstgræs banen fordeling 
HJ og JK har været til møde med de andre klubber og kommunen for at blive enige om en endelig fordeling. I alt 
beskedenhed så var vi rigtig god forberedte og have opgjort nogle meget klare facts om klubbernes størrelse målt på 
hold og hvordan den procentvise fordeling egentlig var på banerne 
Derfor har vi fået tildelt mere tid ind tidligere.  
Der er sendt en plan der gælder frem til 1. januar. 
 
Græsbaner lukkes ned. Efterårs behandling af græs baner. 
Kommune har meddelt, at den 6. november starter de med efterårsbehandling af græs banerne. Græs banerne vil 
derfor være lukket ned indtil foråret. Det er et nyt tiltag. 
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 6. Bestyrelse 2019 
HJ oplyste, at han desværre var nød til at trække sig fra bestyrelsen. Hans søn Daniel ville gerne prøve kræfter i en 
større klub og ville HJ selvfølgelig støtte op om og det er ikke foreneligt med at sidde i bestyrelsen i FFK. 
HJ er ikke på valg på generalforsamlingen, men da han afgår i utide skal der vælges et nyt medlem for et år med 
ansvarsområde: Ungdom 
 
På valg til generalforsamlingen den 29. november er 
Formand JR. Modtager genvalg 
Bestyrelsesmedlem ungdom. HJ afgår i utide og der skal vælges en ny for et år. 
Bestyrelsesmedlem senior TT. Modtager genvalg 
Bestyrelsesmedlem Jimmi Jørgensen (JJ) Modtager genvalg 
Supplant Nicolai Olsen (NO) Modtager genvalg 
 
Der var flere emner i spil til forslag til generalforsamlingen og bestyrelsen besluttede, at JR skulle tage kontakt til de 
respektive emner inden generalforsamlingen 
 

7. Afslutningsfest den 17. november  
Bestyrelsen gennemgik afslutnings festen og over ordnet forløb planlægningen ok. 
Bestyrelsen besluttede, at albummet går til Christian Bartholdy og årets ungdomsleder bliver Simon Josephsen 
De respektive trænere havde indstillet emner til diverse priser og dem tog bestyrelsen til efter retning 
 

 
8 evt 

Næste møde mandag den 3. december 
 
 

 
 
  

 

 

 

 

 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 


