
Referat af bestyrelsesmøde den 25.01.2023. 

  

Deltagere: Kim, Outzen, T, Claus, Søren & Kongsted 

  

Afbud: Jan & måske Torben som vi ikke så 😊 

   

Godkendelse af referat  

 

Referatet er godkendt.  

 

Nyt fra formanden 

 

Ikke noget nyt fra Torben 

 

Økonomi 

 

Tilskud fra arrangementerne gør at efteråret ser fornuftigt ud økonomisk. 

Det er svært at holde på sponsorerne.  

 

Claus ønsker at ændrer, alt der hedder fri kontingent til omkostningsgodtgørelse i stedet 

for – sættes i kraft pr. sommer 2023. 

 

Senior 

 

JS, kører videre med Niller og der var opstart i går, med et fint fremmøde. Der er 

planlagt træningskampe, frem mod turneringsstarten. Som assistent er der lavet, en 

aftale med Simon Schmidt.  

 

Serie 5, det går godt med de nye trænere Jason & AK, og de havde også et meget fint 

fremmøde i går.  

 

U19, der er en stor gruppe U19 spillere (20/25), som har det godt og hyggeligt sammen 

med Morten som fortsat er træner. Efter sommeren 2023 er der stadig 20 spillere, som 

kan fortsætte som U19. Muligt emne som hjælper til Morten, kan være Thorbjørn eller 

Peter Hansen – Søren taler med dem. 

 

Ungdom  

 

U5+6+7, grundet afbud fra Jan, så ikke noget input her. 

 



U8+9+10, det undrer Kim at U9+U10 slet ikke deltager i indendørsstævner, Kim hører 

det også fra forældrene. Her må vi også lige afvente, eventuelt input fra Jan. 

 

U11+12, der er ikke for mange spillere i hverken U11 eller U12, og Claus & 

medtræneren er også udfordret på tiden. 

 

Pigefodbold, vi er desværre ikke lykkes, med at få etableret pigefodbold, med de tiltag vi 

gjorde for skolerne. Vi skal overveje både, om vi må gi det op. Ligesom vi skal finde ud 

af, om vi vil deltage i det fælles ”by” samarbejde omkring fremtidens pigefodbold i 

Fredericia? 

 

FC-samarbejde samt bredde  

 

Bredde: 

 

Der er lavet en aftale med Simon Schmidt, om at han erstatter Outzen, som Fredericia 

Fodbold pr. 2023. Der er aftalt overdragelsesmøde, med Simon & Outzen den 9.2 hvor 

Søren & Kongsted også deltager.  

 

U16, der er en gruppe på 8/10 spillere, som vi satser på, at de kan samarbejde med 

enten U15 eller U16 

 

Der er ”masser” af spillere i Fredericia Fodbold, lige fra U13 og op til U15. 

 

Det er en udfordring, at der mangler en ansvarlig for breddeholdene i KFUM/TSIF – 

som vi har Søren i Madsby. 

 

Ejvind har lavet et oplæg, til en samarbejdsaftale klubberne imellem. Søren deler 

oplægget med os, så vi kan komme med vores input.  

 

FC: 

 

Fredagstræning det er planen, at FC skal overtage senest til sommeren 2023.  

 

FCU kører godt og trænere er ansat, også så det er på plads i 2023. 

 

Der er lavet en støtteforening for FCU, som skal skaffe penge til FCU-ungdomsarbejdet. 

Det er forening som kører selvstændigt, og økonomien er uafhængig af 

”moderklubberne”.  

 



Luis er ansat i FCU-regi, som skal hjælpe med bredden (Fredericia Fodbold). Det er 

vigtigt med en go introduktion, så klubberne oplever det som et samarbejde & ikke 

noget der er presset ned via FCU. Der skal snarest muligt, sættes et møde op mellem 

Luis, klubberne og Simon. 

 

Der er stadig stor opbakning, fra de deltagende klubber i byen i 2023.  

 

Aktiviteter 

 

Madsby Pige Cup 

- Tilmelding er nu åben 

- Der er møde den kommende mandag 

 

Heste- og kræmmermarked 

- Ikke noget nyt herfra 

Klubhus/baner 

 

Vi har sat gang i renovering, af omklædningsrum + baderum i Madsby, skulle gerne 

være færdig senest i uge 6 

 

Eventuelt 

 

Puma tøjpakken skal skiftes ud til Hummel, over en periode på max. 3 år. Til den tid 

bruger, man selvfølgeligt stadig Puma tøjet.  

 

Det kunne være ønskeligt, hvis vi kunne få tilknyttet nogle unge mennesker, på 

studiejobs i Madsby, i stedet for at  

 


