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Referat af FB møde d. 11. maj 2020 
 
Til stede: Kasper Jepsen, Carina Kallan, Michael Nielsen, Mark Gammeljord, Mikkel Riisager, Nina Fremmelev, 
René Lundgaard. Inviteret af FB: Richard Mathiesen.  
 
Afbud: ingen 
 
 
Mødet blev holdt som on-line konference 
 
 

1. Orientering fra formand og udvalg 
 
Indstillinger og priser. Der er kommet fem indstillinger til Initiativprisen og 
ungdomslederprisen. Bestyrelsen tog beslutning om placering. Formanden laver aftale med 
Forbundets Venner og de pågældende foreninger.  
 
Internationalt udvalg. Såfremt Erasmus+ ansøgning bevilges flyttes hele arrangementet et 
kalenderår. 
 
Fodboldudvalg. DBU har udarbejdet retningslinjer og disse er sendt til fodboldudvalget 
 
Kursusudvalg. Der er 110 tilmeldte men TL kursus aflyses. Kasper holder møde med Lasse. Der 
er mulighed for at udvalget kan lave et alternativt arrangement senere på året, hvis de ønsker. 
Kontoret aflyser aftale med Hellebjerg. 

 
2. Godkendelse af referat af 23. marts 

Referatet er godkendt uden underskrivelse  
 

3. Orientering fra kontoret 
 

Medarbejdere. Gitte er stoppet som projektleder d. 30.4. 
 

Strategi. Statusmøde med DIF holdes i juni. De fleste indsatser er påvirket af corona, men vi 
kan i nogle tilfælde lave gode alternativer, som gavner og understøtter formålet på anden 
måde. Kursusopfølgningen fra 2019 er færdig, og det viser sig at næsten 70% af kursisterne er 
aktive trænere eller ledere i deres hjemforening. Dertil kommer ca. 17% der er på efterskole, 
men alligevel tæller med i statistikken som ”ikke-aktive”. 

 



                                                                                                          

2 
 

Technica fodbold. Forbundet har i to år samarbejdet med Technica fodbold, og det har været 
en positiv oplevelse for begge parter. Derfor udvides og formaliseres aftalen, og det meddeles i 
en officiel udtalelse på hjemmeside og sociale medier. 

 
Projekter. Der er positiv respons på projektet fra flere fonde. Vi arbejder på at lave aftale med 
en pilotskole. Øvrige projektmuligheder er sat i bero. 

 
Hjemmeside. En uforudset opgave i forbindelse med betaling på kursusmodulet koster 20.000 
kr. til udvikling. Hjemmesiden er færdig inden repræsentantskabsmødet. I den pågående 
korrekturfase kan kommentarer sendes til kontoret.  

 
 

4. Økonomi 
Månedsbalance pr. 30.4. er tilfredsstillende. 
Nykredit laver nye beregninger og udsender lånetilbud sidst på måneden. 
Forbundet modtager en arv fra Esbjerg. Beløbet er endnu ukendt. 
 
 

5. Repræsentantskabsmødet 
Forsamlingsbegrænsningen betyder en nødvendig udsættelse af mødet. Af hensyn til det 
fremsatte forslag skal mødet holdes i juni, så det berammes til d. 13.6. Ændrede datoer på 
købsaftale på kontorejendommen fremsendes til bestyrelsens underskrivelse. Der er ikke 
udgifter i forbindelse med kontraktændringerne. Kontoret udsender meddelelse om 
datoændring og laver praktiske aftaler med sognehus og kro. Formanden laver aftale med 
præst og organist. 
 

 
6. Eventuelt 

Næste møde afholdes forud for repræsentantskabsmøde. 
Onsdag er der møde i udvalget for en foreningsstrategi, så der foreligger et forslag til drøftelse 
på næste FB møde. 
 
Bestyrelsen sender en hilsen og en tak for indsatsen til de ansatte.  
 
 
Referent: Richard 
 
 

Kasper Jepsen Carina Kallan Mikkel Vejnø Risager 

Lars Thomsen Michael Nielsen Mark Gammeljord 

Nina Fremmelev   


