Formandsberetning for 2014
Endnu et år er gået, og det er tid til generalforsamling. Traditionen tro er det formanden, der på
bestyrelsens vegne afgiver beretningen for året 2014.
Det har atter været et begivenhedsrigt år for klubben med rigtig mange aktiviteter såvel sportslig
som på andre områder. Året har været år 1 for kunstgræsbanen og det har også sat sit præg på
klubben og på klubbens aktiviteter. Jeg vil i beretningen komme nærmere ind på de områder, der
har tegnet klubben i 2014.
Klubbens status:
Vi har i øjeblikket registreret 540 medlemmer i vort medlemskartotek, fordelt på 118 mandlige
senior- og old boys medlemmer, 11 kvindelige seniormedlemmer og 391 ungdomsmedlemmer,
heraf 341 drenge og 50 piger.
I seniorafdelingen er status her i forårssæsonen at 1. holdet er i jyllandsserien, efter oprykningi til
jyllandsserien i foråret 2014, lykkedes det at overleve i Jyllandsserien i efterårssæsonen efter en
spændende afslutning, hvor det viste sig både at være en fordel og en bagdel med kunsygræsbanen
– en fordel, fordi vi kunne afvikle og vinde de 2 sidste hjemmekampe på kunstgræs – bagdel fordi
det var tæt på at gå galt i den sidste udekamp mod bundholdet i Esbjerg på en meget tung bane, men
heldigvis lykkedes det holdet at klare frisag med uafgjort. 2. holdet er rykkede i foråret 2014 op i
serie 3, hvor de også er her i foråret, mens 3. holdet er placeret i serie 5.
Derudover har klubben to 11 mands old boyshold, og et 7 mands old boyshold. .
Træningen for seniorafdelingen blev indledt lørdag den 31. januar, med et flot fremmøde på godt og
vel 40 spillere, der trænede 1½ time på kunstgræsbanen, hvorefter klubhusbestyrer Frank Jensen
serverede varm suppe, og trænerne Niels Erik Christensen, Henrik Nielsen orienterede om deres
planer for den nye sæson for jyllandsserien og serie 3, mens Frank Nielsen og Kennet Wittenkamp
tager sig af serie 5.
I efteråret 2014 startede vi en dameseniorafdeling, vi havde et håb om, at det kunne lykkes, blandt
andet ved at vælge de samme træningstidspunkter som herresenior, og på den måde også skabe
klubliv på tværs. Det har vist sig at være mere besværligt end vi regnede med, men vi havde trods
alt et 11/9 mands hold, der deltog i serie 2 i efteråret, og vi er stadig optimistiske med hensyn til
2015.
Ved generalforsamlingen sidste år blev Bjarke Holm Jensen og Kim Bøje Petersen nyvalgt til
bestyrelsen, det betød, at bestyrelsen fik repræsentanter, der har deres daglige gang i
ungdomsafdelingen og som sådan kan bestyrelsen have et bedre fokus på ungdomsafdelingen.
Sammen med Michael Nyegaard udgør de den sportslige ledelse og erstatter samtidig det tidligere
ungdomsudvalg.
Den nye sportslige ledelse fik noget af en ilddåb, idet der i foråret opstod problemer omkring
samarbejdet med KFUM om de fælleshold, vi har arbejdet med på årgangene U15, U17 og U19
samt pigeholdene U15 og U18.
Det har således resulteret i, at samarbejdet omkring fælleshold blev ophævet, og det har givet nogle
udfordringer specielt omkring de ældste årgange U19, U17 og fra august U16, ligesom vi heller
ikke har haft pigehold i de ældste årgange.

Heldigvis arbejder den nye sportslige ledelse ihærdigt på at bygge op igen, og heldigvis har vi et
rigtig godt grundlag i de yngre årgange, så vi forhåbentligt kan supplere nedefra, men vi ved jo
godt, at når først de unge når over konfirmationsalderen bliver det svært, da mange får andre
interesser, og den nye folkeskolelov med længere undervisningsdage kan også give udfordringer.

Samarbejdet omkring FC ungdom er der ikke ændret på. Det er stadig således, at vi indgår i et
samarbejde med KFUM og FC om 1. holdene i årgangene U13, U14, U15, U16, U17 og U19, som
stiller op som FC Fredericia.
Samarbejdet omkring FC holdene har fungeret udmærket, og det er vigtigt at understrege, at FC
holdene er klubbens 1- hold i de nævnte årgange, og medlemmer i både FfF og KFUM kan udtages
til holdene.
Træning og kampe fordeles mellem Madsby og KFUM Parken, så U13, U14 og U15 i foråret træner
og spiller kampe i Madsby, mens U16, U17 og U18 er i KFUM Parken, til august byttes der rundt. I
vinterperioden nov. – april er alle alle FC holdene på kunstgræs i Madsby.
I øvrigt ser det ud til at samarbejdet fra august 2015 bliver udvidet, idet både Erritsø og BPI på
deres generalforsamling har sagt ja til at indgå i samarbejdet, mens Taulov/Skærbæk tager det op på
deres generalforsamling den 8. april.
Udover dette samarbejde er der også et samarbejde omkring talenttræning for årgangene U11, U12,
U13 og U14. I dette samarbejde indgår udover FfF, også KFUM, Erritsø, Taulov/Skærbæk og BPI.
Vi har heldigvis mange dygtige og ihærdige trænere i ungdomsafdelingen, men det er til stadighed
en stor udfordring at skaffe nok trænere, så vi er hele tiden på udkig efter nye emner, så jeg vil her
gerne opfordre til, hvis I kender nogen med gode menneskelige og sociale kompetencer at anbefale
at de melder sig under fanerne som trænere/ledere i klubben. Klubben giver nye trænere mulighed
for uddannelse, og i den forbindelse kan det nævnes, at klubben i 2014 har været vært for B1
trænerkursus i Madsby, hvor også nogle af vores ungdomstrænere deltog, ligesom vi har investeret i
3 dyre B2 trænerkurser.
Andre sportslige aktiviteter:
Det helt store sportsarrangement i 2014 var igen Madsby Pige Cup. For 19. gang afholdt klubben i
juni måned Madsby Pige Cup med deltagelse af 1800 spillere, dertil kommer trænere og ledere.
Igen var vejret med os, så de mange kampe kunne afvikles i god tro og orden og de mange piger
havde en fantastisk weekend.
Campingpladsen i Madsby og ikke mindre end 6 skoler var fyldt op med overnattende hold, og
klubben kunne igen høste stor ros for arrangementet, som også endte med et tilfredsstillende
økonomisk resultat.
Vi ser frem til jubilæumsstævnet, der bliver afholdt i weekenden 5. - 7. juni 2015.
Af andre sportslige aktiviteter fik vi genoplivet børnehavedagen med deltagelse ca. 70 børn fra 5 af
byens børnehaver, vi jyske 3 boldstævne og pigeraketten.
Derfor en stor tak til tovholdere og frivillige, der hjalp til i ved disse aktiviteter.
Klubhus og baneanlæg:

Kunstgræsbanen har udover et kæmpe løft for vores anlæg også betydet en meget mere aktivitet i
vinterhalvåret end vi har været vant til. Udover FC Fredericia division og ungdom har mange af
vore egne ungdomshold skiftet den indendørs træning i hallen ud med udendørs træning på
kunstgræsbanen. Også flere af byens andre klubber er begyndt leje sig ind på banen til
vintertræning. Det betyder samtidig, at vi har en indtægt ved udlejning, hvilket i øvrigt også er
nødvendigt, idet kunstgræsset har en begrænset holdbarhed, og vi skal forvente, at det i løbet af 10 –
12 år bliver nødvendigt at udskifte kunstgræsset, så vi er nødt til at have en opsparing til at afholde
denne udgift.
Den øgede aktivitet har kun kunnet lade sig gøre, fordi nogle af klubbens frivillige har dannet
”Team Grøn”, og i hele vinterperioden passer og plejer banen, og derved også sparer klubben for en
udgift, som vi ellers ville have haft. Ud over af passe kunstgræsbanen udfører team grøn også
mange andre opgaver omkring klubhus og baneanlæg, ligesom de også er meget aktive i forbindelse
med klubbens store arrangementer. Vi skylder disse frivillige en kæmpe tak for det store arbejde, de
udfører.
Derfor vil jeg opfordre alle brugere af kunstgræsbanen til rette sig efter det ordensreglement som
bestyrelsen har vedtaget for brug af banen. Udover at hjælpe de frivillige, betyder det også, at banen
bliver ved med at attraktiv og et stort aktiv for klubben.
Frank Jensen startede som ny klubhusbestyrer i 2014, og det har været en kæmpesucces. Frank er jo
nærmest født som F’er, og hans indtog i klubhus og cafeteria har betydet, at vi ved det en
klubhusbestyrer med et ægte blåt hjerte. Samtidig har med qua sin uddannelse som tømrer kunnet
lave mange reparationer, som vi ellers har skulle hyre håndværkere til, blandt har Frank stået i
spidsen for den nye hal, som blandt andet fungerer som garage for traktoren.
Vi er derfor rigtig glade for at Frank fortsætter som klubhusbestyrer også i 2015.
På materialefronten vi fornyet Pumakontrakten. Aftalen var indgået med Sportsmaster som
forhandler, men da den kapitalfond, der har overtaget Sportsmaster ikke kunne blive enige med
Puma, er resultatet endt med, at Sportsmaster droppede Puma produkter i deres forretninger.
Det betød, at vi havde 2 muligheder - enten at droppe Puma kontrakten og forsøge at fpå en aftale
med et andet sportsudstyrsfirma eller finde en anden forhandler.
Vi har indgået aftale med Sport24 som forhandler, og har i det forløbne år haft et flot samarbejde
med Sport24.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke personalet i Sportsmaster for det gode samarbejde vi
har haft i de forløbne år.
Anden aktivitet
Banerne i Madsby var vanen tro fyldt med mennesker i weekenden i uge 32. For 22. gang afholdtes
Fredericia Heste- og Kræmmermarked. Fra torsdag til søndag blev der budt på de sædvanlige tiltag
som bankospil, en kanon koncert med ”Midt om natten”, damefrokost med 300 festende piger. Om
lørdagen drillede vejret med regnvejr noget af tiden, mens søndagen bød på dejligt vejr, så det
besøg, der manglede om lørdagen blev indhentet om søndagen. Arrangørerne regner med at mellem
35.000 og 40.000 mennesker hen over weekenden besøger Madsby.
Igen i 2014 blev det en økonomisk succes med et pænt overskud, som tilfaldt klubben, så vi skylder
de mere end 200 frivillige hjælpere en stor tak, og også stor tak til arrangørgruppen, der står bag

arrangementet.
Lørdag den 23. august år afvikledes Madsby Rock for 3. gang. Knap 3000 mennesker havde trods
det blandede sommervejr valgt at lade sig lokke til koncerten De kunne opleve en koncert, der
forløb flot, og der var stor ros til arrangørerne for et fint arrangement med et koncept, der
fungerede.
Økonomisk gik resultatet i 0, hvilket ikke mindst skyldtes god hjælp fra hovedsponsorerne Spar
Nord og Monjasa.
Det blev desværre heller ikke i 2014, Madsby Rock kunne give et overskud til klubben, men
arrangørgruppen har ikke mistet modet, så der er allerede planlagt festival igen den 22. august 2015.
Arrangørgruppen er optimistisk med hensyn 2015 udgaven, så stor tak til arrangørgruppen og alle
de frivillige, der hjalp til ved arrangementet, og pøj pøj med 2015 udgaven.
Økonomi:
Jeg vil her ikke komme nærmere ind på økonomien. Claus vil om et øjeblik gennemgå regnskabet
for 2014. Jeg vil blot konstatere, at klubben vil være ilde stedt uden tilskud fra aktiviteter som
Kræmmermarked, Madsby Pige Cup og forhåbentlig også Madsby Rock. Vi skal derfor hele tiden
være opmærksom på tiltag og muligheder for at finde nye indtægtskilder.
Jeg vil også her nævne FfF old boys støtteforening, der søndag efter søndag afvikler bankospil for
at skaffe midler til FfF ungdom. Efter en afmatning i 2013 er heldigvis kommer gang i spillene
igen, så old boys støtteforeningen også fremover kan skaffe midler til klubbens ungdomsafdeling.
Fremtiden:
Fremtiden for klubben byder igen på stor travlhed og mange aktiviteter. Som tidligere nævnt fik vi i
2014 en anden organisation af den sportslige ledelse i ungdomsafdelingen, og vi har også fremover
store forventningen til, at der bliver større og bedre fokus på ungdomsafdelingen.
Vi vil stadig have fokus på uddannelse af vore trænere, men vi er også nødt til se på økonomien, da
vi i 2014 havde en større egenudgift til kurser, idet kommunen kun gav 70 % refusion på
kursusudgifter mod tidligere 100 %.
Der bliver afholdt jyske 3 boldstævne den 17. maj
Jubilæumstævnet det 20. Madsby Pige Cup afholdes den 5. - 7. juni.
Fredericia Heste- og Kræmmermarked går for 23. gang i luften torsdag til søndag i uge 32, og
lørdag den 22. august er der Madsby Rock..
Som det fremgår bliver der også i 2015 brug for alle de frivillige hænder, der kan skaffes. Jeg kan
kun opfordre så mange som muligt til at melde sig under fanerne. Det at være med som frivillig
opfylder for mig at se to formål. Du er med til støtte op om at skaffe midler til gavn for
fodboldungdommen i FfF, og du får samtidig nogle gode oplevelser sammen med andre frivillige og
er derved en del af det fællesskab, som vi sætter så stor pris på her i klubben.
Inden jeg slutter vil jeg gerne nævne, at 2 af klubbens ildsjæle i 2014 er blevet hædret med DBU
Jyllands sølvnål for deres store frivillige arbejde i FfF. Hæderen er tildelt Svend Erik Christensen og
Hilbert Østerbye, tillykke og tak for jeres store indsats.

Til slut vil jeg sige tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde, tak til alle ledere,
trænere og frivillige for deres indsats. Tak til klubbens medlemmer, samarbejdspartnere og
sponsorer for et godt samarbejde det forløbne år.
Det var alt.
Fredericia, den 26. marts 2015
Torben Andersen
formand

.

