
Referat STYRELSESMØDE, mandag, d. 28. april. 2022 kl. 17.00  

Vært: Anja, 20360379 

Adresse: Knudensvej 1A, 9900 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden - godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmødet 
 Herunder korrektur på ændrede vedtægter  
 Rettet efter aftale 

 
3. Gennemgang og godkendelse af Forretningsorden for FUF 

 Udkast til plan for det kommende år, ansvarlig og sted – mødekalenderen.  
5. juni 2013 sidst rettet.  
Dokumentation i form af kørselsregnskab som afleveres til kassereren.  
Der udbetales differentieret telefonopgørelse til styrelsens medlemmer, takster fastsættes 
af formand og næstformand.  
Gaveregulativ- hvornår gives gaver? Runde fødselsdage = 500 kr. Blomst ved bryllup.  
Procedure om fratrædelse fra styrelsen efter generalforsamling.  
Vi vil bede IS om en gaveliste som inspiration.  
Forretningsordenen opdateret og godkendt, tilrettet af Anders.  

 
4. Evaluering af Repræsentantskabsmødet 

 Køreplan til fremtidige møder: Vi skal have sendt vedtægtsændringer og dagsorden ud i så 
god tid, som vedtægterne siger.  
Fremmødet var få – det var forventet. Hvordan kan vi få flere til at komme?  
Der er ca. 80 medlemsforeninger. 
Kan man give dem gaver/spille banko?  
Vi ønsker ikke en fast pris på generalforsamlingen – kunne man bruge en forening eller 
Frivillighusets lokaler?  
Vi er enige om at gøre det uden spisning/forplejning udover kaffe, vand og snacks  
 
 
Mødeplan for fremtidige møder – vedhæftes referat 

 
5. Bordet rundt – en kort præsentation af de tilstedeværende 

 
6. KFU og FOU – et fremtidigt punkt på dagsorden. Kan tilmeldes online.  

 Drøftelse af samarbejdsaftale mellem FUF og Frederikshavn Kommune 
Diskuteres i forretningsudvalget.  
 

7. Visionsplan 
 Status på nuværende – en overgangsfase frem til nytår. Fremtidig prioritering at bruge 45 

minutter på at udspecificere visionen 



 Næste step med vores nye visionsplan 
Orientering om generation Z af Birgitte  
Danskernes sundhed – den nationale sundhedsprofil 2021 – centrale udfordringer 

Den store sundhedsundersøgelse her: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2022/Danskernes-sundhed 
og den korte version af undersøgelsen er her: https://www.sst.dk/-
/media/Udgivelser/2022/Sundhedsprofil/Sundhedsprofilen-kort.ashx 
 

 
 
 

8. Status hjemmeside/facebook – vi arbejder med synlighed online og i bestyrelsen. Nyhedsbreve kan 
man tilmeldes på fuf.nu – sendes ud snarest. Hjemmeside bør opgraderes til en bedre platform. 
Anders indhenter tilbud. 

 Præsentationer på facebook – der er billeder, der kan bruges (Thor og Per tages billeder af 
senere) 
En kort præsentation af styrelsens medlemmer en gang ugentligt.  
Boost for at øge rækkevidden.  

              Større foreningsbegivenheder kan optræde på FUFs facebookside f.eks. FDFs 75 års jubilæum 

Hvorfor er du en del af FUF, foreningserfaring, hvad interesserer os, hvad giver dig energi etc.  
 

9. Evt. 
 
Der skal sendes kontingentsopkrævning ud før sommerferien.  
 

 

 


