
Referat styrelsesmøde onsdag d. 22. juni 2022 kl. 17.00  

(Mød gerne op fra 16.30 og giv Birgitte en hånd      ) 

Vært: Birgitte, 30262265 

Adresse: Vestergårdsvej 3, Voersaa, 9300 Sæby 

Tilstede: Birgitte, Anders K., Anja, Lene (IS), Ditte, Hans-Henrik  

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

- godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra 28. april 

- godkendt 

 

3. Forretningsorden og udvalg 

• Gaveregulativ 

Forslag: 

Ved udtrædelse af bestyrelsen (uanset anciennitet) 300 kr.   

belønne lang og tro tjeneste/jubilæumsgratiale (hver 5. år) 500 kr.  

alvorlig sygdom – en buket blomster (efter vurdering) 

gave ved foreningsjubilæum og invitation til FUF (ikke medlemmer, men selve foreningen) 500 kr.  

Personlig gave i særlige tilfælde – 250 kr. (eller svarende til 2 flasker vin eller lille gavekurv) 

• Udvalg, fordeling af poster (se forslag i bilag arbejdsfordeling 2021-2022) 

 

4. Bordet rundt  

- Møde i Idrætssamvirket.  Ny foreningskonsulent er Søren Frederiksen fra 1. juli 2022. Vi ønsker 

et møde med ham i FUF og IS, når han er tiltrådt med henblik på fremtidigt samarbejde. 

- Fremtidigt formandsmøde i KFU – uge 27 

- Afholdelse af Verdensmålsugen i Frederikshavn – er det interessant for FUF?  

ESG: Enviromental, Social, Governance= Miljø, social og forvalterskab 

 

5. KFU og FOU  

• Referat KFU, vedhæftet 

• Referat FOU, vedhæftet 

 

Emnedrøftelse fra udvalgets medlemmer bliver et punkt fremover (senest 3 dage før 

mødet) 



Forslag:  

Kommuneundersøgelsen.  

Hvordan påvirker det begrænsede budget motivationen hos paraplyerne? 

 

6. Forespørgsel fra IS: Kan vi se en fremtid, hvor FUF og IS fusionerer? Der arbejdes videre med 

kontakt til de relevante personer og fordelene ved en synergieffekt ved et samarbejde.  

 

7. Visionsplan 

• Fokus i overgangsfasen indtil nytår 

- Hvordan bliver vi klar til 2023? Skal den overordnede plan gå dybere ned i detaljer? Prioriteret 

rækkefølge – evt. med årstal. Evt. med Viviann på sidelinjen og et fokus på, hvad der rører sig i 

kommunen omkring specielle arrangementer, f.eks. lokale handicapkonkurrencer.  

Et samarbejde med kommunen omkring et unge-fokus, hvor der kan støttes parallelt/sammen? 

  

Kunne næste møde være fokuseret på visionsplanen evt. sammen med Viviann? 

 

Kan Søren Frederiksen komme og inspirere os med, hvad der foregår indenfor kommunen i 

området med unge? 

 

Hvordan kan vi lave et parløb eller samarbejde, hvor vi bruger hinandens ressourcer?  

(Ikke stjæler hinandens ideer)  

 

8. Status hjemmeside/facebook 

• Der er ryddet op på hjemmesiden, se den gerne igennem inden mødet og kom med input 

• Præsentationer på facebook: Billeder sendes til Birgitte. Vi skriver hver især vores 

præsentationstekst senest om to uger til Birgitte.  

 

9. Evt. 

 

  



KFU: 

Besparelser på foreningsområdet: 

Svømmehallen tkr. 37 

Idrætstiltag i syd tkr. 44 

FOU møder  tkr. 50 

Paraplyer  tkr. 20 

Medlemstilskud tkr. 100 

Transportpuljen tkr. 100 

 

Hal-tilskudsordning i høring, dialogmøde i august 

 

Dialog mellem IS og FUF 

• Forespørgsel fra IS om at arbejde for en sammenlægning af paraplyerne! 

• Hvis vi taler sammenlægning, hvad er så vigtigt at vi har styr på 

• Oplæg fra IS 


