Generalforsamling i FUIK – fredag d. 26.02.2016
Bestyrelsens beretning for 2015
2015 blev igen et travlt, spændende og indholdsrigt år i FUIK med mange gode oplevelser og
nye tiltag.
Det sportslige er og bliver det vigtigste i FUIK og til trods for lidt varierende resultater på
herreseniorsiden, er vi fulde af fortrøstning i forhold til fremtiden.
Med vores nuværende træner- og lederteam med Svend Åge, Jesper, Jan, Henning ”Post” og
Magnus i spidsen, har vi skabt et fantastisk socialt sammenhold, hvor seriøsitet og hygge går
hånd i hånd, og med den platform, skal resultaterne nok komme på sigt.
På damesiden måtte vi tidligt i 2015 konstatere, at der ikke var basis for vores eget FUIK-hold
og vi har derfor indtrådt i holdfællesskabet med Vegger og Gundersteds damer – i daglig tale
kaldet VGF. Holdfællesskabet er fuldstændig 3 x 1/3 således kamp, træning og økonomi deles
ligeligt mellem de 3 klubber.
I Jørn Rask har vi en fantastisk træner, som formår at fastholde og tiltrække spillere fra alle 3
klubber - så vi håber og tror, at dette samarbejde kan fortsætte i fremtiden.

Medlemstallet er i Ungdomsafdelingen er stagneret og måske endda med en lille – meget lille
pil - nedad.
Det er specifik blandt de ældste ungdomsspillere vi ser et tilbageløb – og i talende stund har
vi desværre ikke tilmeldt nogen ungdomshold efter U15 Piger og U16 Drenge – dette er en
stor udfordring, som vi vil gøre rigtig meget for at løse.
Trods det stagnerende medlemstal i Ungdomsafdelingen er vi fortsat en stor forening – set i
Farsø-perspektiv – med omkring 350 medlemmer - og de mange børn og unge har haft et helt
unik fritidstilbud i FUIK i 2015.
Vi tilbyder efterhånden fodbold hele året rundt på naturgræs, kunstgræs og i Dronning Ingrid
Hallerne.
Udover almindelig træning, kamp og øvrige stævner, har spillerne også haft tilbud om
Fodboldskole i uge 27, hvor vi igen i år havde mere end 100 spillere samlet på banerne – en
fantastisk aktivitet som vi naturligvis tilbyder igen i år – og denne gang i uge 26.

Vildbjerg Cup var også på programmet – og har oplevede vi det største antal deltagere og
forældre-campister i mange år. Over 100 spillere havde en fantastisk tur til det midtjyske og
der var ikke mindre end 60 campingenheder tilmeldt turen.
Stort set alt hvad FUIK præsterer i løbet af et år, tager udgangspunkt i det sportslige, og 2015
blev ingen undtagelse i forhold til nye tiltag og aktiviteter.
I beretningen for 2014 sluttede jeg af med at kigge lidt ind i 2015, og vi havde blandt andet
forventning om følgende tiltag i 2015:
-

Opførsel af ny materialebygning på Farsø Stadion, så alle vores bolde, materialer,
traktor, klipper, kridtmaskine mm kan komme under samme tag.
Ikke gennemført i 2015 men realiseres i 2016. Mængden af grej er øget og
samtidig oplevede vi jo en påsat brand tidligere på året.

-

Stibelægning mellem omklædningsrum og kunstgræsbane. Stibelysning på samme.
Gennemført.

-

Forlængelse af græsbanerne syd for Kunstgræsbanen. Gennemført

-

Indførsel af Online-betalingssystem til håndtering af kontingent, tilmeldinger til
Vildbjerg Cup og lignende. Gennemført efter kæmpe indsats af Kenneth Hedegaard
og Flemming Uffe Jensen.

-

Forlænget tøjsponsoraftalen med Sportigan og Adidas. Gennemført.

-

Hovedsponsoraftale skal genforhandles i 2015. Gennemført og der er indgået ny 2årig hovedsponsoraftale med Den Jyske Sparekasse og Real Mæglerne Farsø. En
aftale vi er rigtig glade.

-

LM for seniorer d. 5. og 6. september 2015. Gennemført med kæmpe succes – både
afviklingsmæssigt og økonomisk. DGI og deltagerne var meget benovet og
tilfreds med vores faciliteter og afvikling, og vi er allerede i gang med at ligge
billet ind til LM i 2017 – hvilket ikke er normalt, da stævnerne normalt går på
skift mellem regionerne og klubberne i de enkelte regioner – så kæmpe ros til
alle som gav en hånd med.

Sø-koncerten fylder rigtig meget i FUIK og FUIKs Venner – men i 2015 var det alle
mandetimerne værd. Tænk at det kan lykkedes at trække et navn som Rasmus Seebach til

Farsø og samtidig samle næsten 3.000 publikummer – det er ekstraordinært og det kan FUIK
være meget stolte af.
Kunstgræsbanen har gennemlevet sit første leveår med stor aktivitet af FUIKs og Aars IKs
spillere – men derudover var der også en pæn udlejning til andre lokale- og udenlandske
klubber.
Banen er jo opført i fuldstændig fællesskab med Aars IK og i den forbindelse vil jeg nævne, at
der i det kommunale budget for 2016 er bevilliget tilskud til opførsel af bane i Aars.
Denne bane forventes at blive anlagt i 2016, og derefter vil der blive behov for nye drøftelser
og nye aftaler omkring den fremtidige drift af de 2 baner i Vesthimmerland.
Græsklipningsaftale med Vesthimmerlands Kommune blev indgået i 2015. Et ønske vi har
haft i mange år, blev pludselig en mulighed, og vi var ikke sene til at påtage os den opgave. At
vi måske havde undervurderet opgavens indhold, er en helt anden sag – indkøb af grej,
klubbens første reelle ansættelse, dialoger med kommunen og øvrige brugere osv - MEN det
er et at de bedste tiltag vi har taget i mine mange år i FUIK.
Til at udføre opgaven har vi ansat Michael Dalgaard som stadioninspektør, og det er lige før
jeg ikke behøver sige mere, for enhver har nok bemærket hvor flot et stadion vi har fået. I
Michael har vi fået en fantastisk ihærdig, kvalitetsbevidst og kreativ person som kan og vil
løse ALLE opgaver og jeg håber og tror at alle trænere, spillere, forældre og ledere sætter stor
pris på hans indsats – det har han om nogen fortjent, og vi glæder os til det fortsatte
samarbejde i mange år fremover.
Økonomi:
Økonomien fylder altid meget for bestyrelsen, da det jo til syvende og sidst er økonomien der
afgør mulighederne for klubben.
Jeg vil i punktform næven følgende forhold:
Vi kommer ud af 2015 med et overskud på ca. kr. 92.000 - hvilket bestyrelsen er meget
tilfredse med.
Omsætningen er øget til knap kr. 900.000 – og den er reel betydelig højere, da en del poster er
opgjort som ”netto-tal” (fx halleje og græsklipningsaftale).
Landmesterskabet gav et overskud på den rigtige side af kr. 100.000.

FUIKs udgift til Kunstgræsbanen beløber sig til ca. kr. 74.000 – hvorfra vi dog kan fratrække
lejeindtægten fra andre klubber på ca. kr. 24.000 – men en ny nettoudgift på ca. kr. 50.000.
En udgift vi gerne afholder – MEN det er vigtigt at synliggøre, at dette unikke tilbud til netop
spillere i FUIK også er et tilbud som stiller stor krav til klubbens økonomi, så der vil fremover
skulle arbejdes benhårdt på at øge klubbens indtægter.

Fremtid:
Hvad står der så foran os i det kommende år? Vi kender allerede mange spændende opgaver,
så vi komme garanteret ikke til at kede os ☺
-

Opførsel af ny materialebygning

-

Ansættelse af Børnekonsulent – Rudi Møller. Første tiltag i en strategi om at styrke
ungdomsfodbolden i FUIK. Det 2-årge projekt er separat finansieret af FUIKs Venner

-

Nyt tøjkoncept for ungdom implementeres i 2016

-

Nytegning af sponsorater – hvor vi håber på stor lokal opbakning, da dette er helt
afgørende for klubbens fremtidige udviklingsmuligheder

-

Fokus på økonomien og herunder specielt fokus på udgiften til Kunstgræsbanen og
herunder mulighederne for at øge indtægterne

-

Større synlighed af klubben på de sociale medier, lokale medier og i folks bevidsthed i
almindelighed

Afslutning:
Jeg vil gerne slutte bestyrelsens beretning med at takke mine bestyrelseskollegaer for en
kæmpe indsats i 2015. Det er selvfølgelig ikke bestyrelsesmedlemmerne alene der har udført
alle opgaverne, men der er trukket et kæmpe læs af alle – og jeg håber bare, at energien stadig
er i behold, da indsatsen garanteret bliver lige så stor i det nye år.
Derudover en særlig tak FUIKs Venner for både samarbejdet og det sociale samvær vi har haft
i gennem året og måske det allervigtigste – den helt uundværlige økonomiske støtte.

Endelig en tak til vores mange dygtige trænere og ledere, kampfordeler Svend Petersen,
Stadioninspektør Michael Dalgaard, Dronning Ingrid Hallerne, FUIKs Ungdomsfond, Krøldrup
Fonden samt til vores hovedsponsor Den Jyske Sparekasse og alle øvrige sponsorer
På valg til bestyrelsen var følgende:

Formand Kim Nyby

Genvalgt

Medlem Jørn Brøndum

Genvalgt

Medlem Peder Ditlev

Genvalgt

Kathrine Krebs

Nyvalgt

Tine Thorsen

ønskede ikke genvalg

