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Dagsorden ifølge vedtægter
1) Valg af dirigent
Niels Krebs er et forslag
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
FUIKs primære mål er at der skal være fodbold for alle. I ungdom er medlemstallet
uforandret fra sidste år, dog er der stadig frafald i de ældste ungdomsårgange. Vi
har oplevet Vildbjerg Cup med spillerne og der var stor opbakning. Fodboldskolerne er også rigtig populære, en stor tak til trænere og frivillige. Vi har noget godt
talentsamarbejde med FNF, og det er flot at vi har noget med. På pigesiden har vi
samarbejde med AaB. Det udmønter sig i at vi har sendt nogle pigespillere til AaB
og nogle drenge spillere til Hobro.
Ungdomsudvalget gør et stort stykke arbejde i forbindelse med standerhejsning og
afslutning, og vi har fået et forbedret samarbejde med FUIKs venner, og det gavner
spillerne. Alle vores ungdomstrænere gør et godt stykke arbejde, og vi har fået en
målmandstræner. Jonas Moesgaard fik årets unglederpris 2019.
Vores seniorafdeling er god, og vi oplevede både opture og nedture i 2019. Nogle
positive ting er at vi var i Spjald på træningslejr, og det var en god tur, hvor der
blev godt sammenhold på tværs af holdene. Der er en lille fremgang på medlemstallene. Der er også blevet startet et nyt oldboyshold op på initiativ fra spillere.
Samarbejdet mellem aktivitetsudvalget og seniorudvalget er rigtig givtigt. Bjarne
Kurinow blev årets FUIK i 2019, og vi kan kun misunde Aalborg KFUM der får
gavn af hans frivillige arbejde. Udover byfest og koncert, så valgte vi på vores
konstituering og derfra har vi offentliggjort nogle af vores referater på facebook,
og det har åbent for nogle spørgsmål. Så har der været afholdt en arbejdsdag, hvor
vores stadioninspektør havde en meget lang liste som 40 friske frivillige kastede
sig over. Der har også været et samarbejde med kommunen omkring den røde tråd.
I slutningen af 2019 har vi indgået et tættere samarbejde med håndboldklubben
som forhåbentlig kan udmønte sig i at begge klubber får eller fastholder flere medlemmer. I 2019 har vi et underskud, men både vores indtægter og udgifter er begget faldet, men vi har stadig et underskud. Tak til sponsorer, trænere, ledere, frivillige, Farsø skole, hallen osv.
Svend har ordet: Der er kommet 12 forslag der er blevet vedtaget fra DBU og 15
forslag fra foreningerne er blevet forkastet. Der bliver to breddeafdelinger i DBU i
stedet for de mange der er nu. Der er et fald på 100 hold i DBU jylland. E-fodbold
er også blevet ret stort på sjælland, men det er stadig ikke særlig stort i jylland.
3) Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
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Der er et underskud, og det kan blandt andet forsvares ved at vi har mistet en hovedsponsor, der er et lille fald i kontingentkroner. Vildbjerg Cup koster ca. 10.000
kr. at deltage og så ligger der nogle småbeløb herfra også.
4) Behandling af indkomne forslag
Ingen
5) Valg af formand
Magnus modtager genvalg og han er valgt
6) Valg af bestyrelse, medlemmer samt bestyrelsessuppleanter
Bestyrelse:
Magnus Bojer, Sisse Brøndum, Pia Mathiasen, Kathrine Krebs, Rudi
Møller, Kristoffer Nørgaard, Ebbe Nielsen
På valg er:
- Magnus Bojer
o Modtager genvalg
- Kathrine Krebs Hansen
o Modtager genvalg
- Kristoffer Nørgaard
o Ønsker ikke genvalg
- Rudi Møller
o Ønsker ikke genvalg
Suppleanter:
- Jonas Brøndum
- Karsten Kærgaard
To forslag er Rasmus Lapirtis og Jeppe Severinsen, der er valgt. Suppleanter modtager genvalg og er valgt.
7) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Nuværende revisorer:
- Jannik Skammeritz Larsen
o Ønsker ikke genvalg
- Niels Lapirtis
o Modtager genvalg
- Revisor suppleant: Niels Krebs
Mathias Gammelgaard vil gerne revisor sammen med Niels Lapirtis
8) Evt.
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Vi takker Rudi og Kristoffer for deres arbejde i bestyrelsen. Der bliver udnævnt et
æresmedlem, han er en person der har lagt et stort stykke arbejde i FUIK. Han har
været træner, kridtansvarlig og kampfordeler. Han har en stor viden på mange ting
og er altid opdateret på nye regler. Han er en person der går mange ture på vores
anlæg og gerne sammen med hans hund, og de finder ofte mange bolde. Han ser,
observerer mange ting. Årets æresmedlem blev Svend Petersen
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