Beretning 2020
Indledning:
Endnu et fodbold år er gået og det er gået hurtigt, og nu er der igen generalforsamling i FUIK.
Jeg vil nu aflægge bestyrelsens beretning for 2019 og give jer et indblik i året der er gået.
FUIK er jo en stor organisation. Men vores primære mål er at tilbyde fodbold for alle. Jeg vil derfor starte
med berette om det sportslige.
Ungdomsafdelingen:
-

Medlemstallet i ungdomsafdelingen er stort set uforandret i forhold til 2019. Desværre oplever vi
fortsat en udfordring i at fastholde de ældste årgange - hvor vi i efteråret på drengesiden har haft
U15 og på pigesiden U16. Dog er disse årgange i år relativt store og stiller med flere hold i disse
årgange.

-

Vildbjerg Cup 2019:
Vildbjerg Cup 2019 var endnu engang en fantastisk oplevelse med stor opbakning fra spillere og
forældre. I 2019 havde vi 92 spillere med fordelt på 8 hold, hvor vi havde 48 campingenheder
placeret i det flotte anlæg i Vildbjerg. I 2019 havde vi hele 7 ud af 8 hold med videre i A-slutspillet.
Det endte også med at der var to hold der fik pokaler og medaljer med hjem. Dette i form af en
førsteplads og en andenplads.

-

Fodboldskolerne:
Traditionen tro har vi også i 2019 haft fodboldskoler i skolernes første uge af sommerferien. Det
har igen været et populært tilbud, som mange har benyttet sig af. Hvor alle pladser på holdene blev
udsolgt. Her skal også lyde en stor tak til alle de trænere og frivillige ledere der bruger en uge af
deres ferie på dette tilbud.

-

Talentsamarbejde:
FUIK har mange dygtige fodboldspillere, dette gælder både drenge- og pigesiden. Vi har fortsat et
talentsamarbejde med FNF-topcenter på drengesiden hvor vi har dygtige spillere, der er blandt de
dygtigste i deres årgang i Nordjylland, derudover er der talent og tekniktræning, hvor vi har haft
træning for nogle spillere. På pigesiden hvor vi har samarbejde med AaB, har der også været FUIK
spillere til ekstra træning.
I forbindelse med disse talentsamarbejder har vi fået sendt nogle spillere til AaB og Hobro. Vi håber
selvfølgelig, at det vil gå dem godt i deres nye klubber.

-

Ungdomsudvalget:
Gør fortsat et stort stykke arbejde i form af planlægning ved afholdelse af flere arrangementer.
Herunder bl.a. standerhejsning og afslutning. Derudover er der i 2019 kommet et tættere
samarbejde med FUIKs Venner, hvilket er rigtig godt. Jeg er sikker på at dette forbedrede
samarbejde kommer vores ungdomsspillere til gavn.

-

Ungdomstrænere:
Vi fik i 2019 tilknyttet Jeppe Severinsen som målmandstræner. Hvilket er en opgradering på en
specifik position, som ikke altid er nem og træne sammen med resten af den trup man råder over
som træner.
Vi kan også være stolte over, at FUIK har nogle ihærdige unge trænere, som gør det rigtig godt, her
vil jeg blot fremhæve én af mange, nemlig Jonas Moesgaard som blev hædret i november måned
med DGI Nordjyllands Ungleder pris.
Jeg vil gerne slutte denne lille rundtur omkring ungdomsafdelingen af med at sige mange tak til de
mange frivillige chef- og hjælpetrænere vi har tilknyttet ungdomsafdelingen – uden jeres ihærdige
og engagerede indsats, vil det aldrig kunne lykkedes, at aktivere de mange ungdomsspillere vi har i
FUIK.

Seniorafdelingen:
Vi har fortsat en god seniorafdeling hvor der er opture og nedture. Især var sammenholdet udfordret da
vores andethold var i serie 3 i foråret. Hvor det er det mest negative der er at sige herom.
Seniorafdelingen var i marts måned på træningslejr i Spjald, hvor der var 60 personer med, dette var fordelt
på både herrer- og damesiden.
I 2019 har vi haft en fremgang i medlemstallet på seniorsiden, hvor vi har 3 herrer senior hold, U19 drenge,
dame senior og vores nyopstartede oldboyshold i efteråret.
Det giver noget til klubben, at vi får flere hold. Det er især rigtig fedt, når vi selv bliver kontaktet af folk
omkring klubben og spørger om, der skal laves et nyt hold på eget initiativ.
Det er meget vigtigt at vi får fastholdt de ældste seniorspillere i klubben, det er dem der er med til at være
kulturbærer. Især tænker jeg det er vigtigt, når der er så mange unge spillere på både herrer-og damesiden.
Der er et rigtig godt fællesskab i seniorafdeling på tværs af alder og køn. Dette skyldes uden tvivl et godt
stykke arbejde fra aktivitetsudvalget, som har udvidet og fået nogle damespillere med.
Aktivitetsudvalget har sørget for at der bliver grillet til hjemmekampe, arrangeret fester og fællesspisning
efter nogle træninger.
I 2019 fik vi også takket en meget arbejdsom primusmotor i seniorafdelingen og aktivitetsudvalget. Det
gjorde vi ved at hylde Bjarne Kurinow, som årets FUIKer. Bjarne fortjener en stor tak for hans virke i FUIK,
hvor han har gjort et stort og beundringsværdigt frivilligt arbejde i rigtig mange år. Vi kan kun være
misundelige på Aalborg KFUM, som har fået en stor kapacitet ved, at få Bjarne som frivillig.

Her var meget af det sportslige, men FUIK er dog ikke alene fodboldtræning og fodboldkampe. Der er også
mange andre forskellige opgaver og aktiviteter der skal løses.
Ved vores konstituering blev vi enige om, at vi ville være mere transparente i forhold til, hvad der sker i
FUIK. Derfor besluttede vi at der skulle offentliggøres nogle af vores bestyrelsesreferater på hvor facebook
side.
Der blev i marts måned afholdt en arbejdsdag her havde stadioninspektøren Michael Dalgaard lavet en liste
med ting der skulle klares. Der mødte 40 arbejdsivrige personer op. Det var en god dag, hvor vi fik noget for
hånden og med højt humør fik løst en masse praktiske opgaver.
I 2019 har vi haft en del møder og mailkorrespondenser med kommunen. Her har det især været omkring
”den røde tråd”, hvor stadionområdet har en central placering. Allerede inden gravearbejdet startede
havde vi nogle møder, som skulle sikre sig at vi stadigvæk har et funktionelt stadion for fodboldklubben.
Det har ikke set særligt kønt ud med grussti på vores ellers flotte stadion. Der er heldigvis bevilliget penge
til at der forhåbentlig snart kan komme asfaltbelægning på stien, således vi igen kan have et flot
stadionområde til gavn for alle brugere.
I slutningen af 2019 indledte vi et samarbejde med håndboldklubben. Dette er begyndelsen på et tættere
samarbejde, der forhåbentlig udmønter sig i at begge klubber oplever en medlemsfremgang eller
medlemsfastholdelse. Dette bliver set i forhold til at vi skal samarbejde tættere, i stedet for at kæmpe om
de samme medlemmer.

Økonomi:
Gennemgangen af årsregnskabet 2019 vil Pia sørge for om et øjeblik – men jeg vil dog tillade mig at give jer
konklusionen allerede nu.
Regnskabet for 2019 viser et underskud. Vores indtægter og udgifter er begge faldet, men vi er alligevel
gået ud med underskud.
Afslutning:
Jeg vil gerne slutte denne beretning af med at sige en kæmpe tak til FUIKs Venner for et rigtig godt
samarbejde i 2019, vores sponsorer, Vesthimmerlands Kommune, Farsø Skole, Dronning Ingrid Hallerne,
alle trænere, ledere og spillere.
Derudover skal der lyde en speciel stor tak til mine kollegaer i bestyrelsen.
TAK.

