STYRELSESMØDE, torsdag, d. 28. sept. 2021 kl. 16.00 – 21.00
Vært: Anja
Sted: Vi mødes ved Kalhøj, Vestergade 25, 9300 Sæby kl. 16.00. Selve styrelsesmødet
forventes at starte ca. kl. 17.00 hos Anja, adresse følger.
Tilstede: Anders K. Hans-Henrik, Birgitte, Anja, Ditte, Anders F. Bent, Vivi-Ann
Afbud: Karsten, Camilla, Allan, Lene
Henrik: kirkevej1@gmail.com

DAGSORDEN
1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
Vivi-Anns rolle i møderne (repræsentant for Ungdomsskolen) – hun skal have
dagsorden på forhånd

2.

Godkendelse af referat fra sidste møde, d. 30.09.21
Godkendt

3.

Arbejdsopgaver og udvalg:
• Kort gennemgang af fordelingen fra sidste møde
Manglende personer til udvalg.
Gjort – se bilag

4.

Nyt fra udvalg
• Bordet rundt:
Vivi-Ann: Ungdomsskolen starter nye hold op nu. Forslag om, at der
holdes et FUF-møde på Ungdomsskolen for at give en introduktion til
FUFs nye medlemmer.
Birgitte: Summercamp godkendes i 2022 i kommunalt regi.
Møde i IS: Medlemmer og suppleanter valgt til FOU og de kommende
valgmøder. Valg til distriktsudvalget 09.11.21. Ingen info om dette.
Fritidsportalen opdateret.
Nyheder fra Frivillighuset: Hvor er de frivillige henne? Webinar
Mindhelper – et redskab på nettet med links for unge i
problemer/udfordringer

Link sendes til referatet.
Frivilligfestivalens hjemmeside. Skal den nedlægges? Emnet diskuteret
– deadline på et år. Ændring af forside nødvendig.
Regnskab Frivilligfestival – ikke afsluttet
Ansøgning fra Skagen Badmintonklub på 3000 kr. pr. forening.
Gratis pizza til børn og unge. Ikke medlemsforeninger hos FUF.
Afslag.
Forslag: Opkrævning for 2021-2022: 300 kr.
200 kr. pr. år vedtaget.
Der laves keyhanger og navneskilte til os.
Vi vil oprette et fotobibliotek – spørg medlemmer om lov
Opdatering af brochure og visitkort? Emnet diskuteret
Anders K: Forvaltningsmøde. Forventningsafstemning og snak om,
hvordan de små foreninger drives bedst muligt – evt. med at dele en
kasserer osv. Der blev orienteret om Frederikshavnerordningen og
tilskud til foreningerne for de nye medlemmer.
5.

Indstilling til Folkeoplysningsudvalget (frist 15. nov.)
• 2 medlemmer og 2 suppleanter
Medlem: Anders K. Suppleant: Hans-Henrik
Medlem: Birgitte. Suppleant: Anja

6.

Kommende aktiviteter:
• Ungevalg 2. nov. Vivi-Ann orienterer, både fri- og folkeskoler deltager i
mødet, ca. 1300 elever. 8 partier opstiller, og politikerne har en stand
fra 9-9.45, hvor der er mulighed for direkte kommunikation. Der
stemmes efter præsentationen af politikerne på mobil, og debatten
kommer efterfølgende. Vi fra FUF mødes 9.30. Færdig kl. 12.
• Valgmøder
o 1. nov. Skagen Kultur- og Fritidscenter
o 2. nov. Sæby Spektrum
o 3. nov. Frederikshavn FFK-hallen
Værtsskab: FUF
Vi deltager så mange som muligt.
• Samrådet: temadag i Kolding 6. nov. Henrik og Birgitte deltager.

7.

Kontakt til medlemmerne
• Gennemgang af listen (Anders K. og Henrik har listerne)
• Fordeling af kontaktemner – listerne er ikke uptodate, Anders
samkører dem
Vi får en spørgeliste, så vi spørger om de samme ting.
Formand og kasserer. Kontaktoplysninger. Tilmelding til nyhedsbrev.
Opdatering af billeder fra folder – så folder kan sendes med som PDF til
nyhedsbrevet.
Medlemsforeninger er for børn og unge
Vi prøver at fordele efter interesser eller geografi.
• Info til foreningerne: Birgitte laver udkast.

8.

Formålsparagraf
• Hvad er formålet med FUF og hvad betyder formålsparagraffen?
Flyttes til næste møde
Formålsparagraffen skrives direkte i dagsorden

9.

Sociale medier:
• Fortsættelse af pkt. fra sidste gang.
o Samspil ml. hjemmeside, Facebook og Instagram (nye admins er
Anders K. og Anja – Alif slettes som admin)
o Nyhedsbreve, frekvens, form, indhold
o Formidling af info fra Styrelsesmøder
o Præsentation af medlemmer i FUF: Privatadresse slettes.
Opdatering på telefonnumre (Anders K.)
Der er ikke billeder af alle. Det løser vi ved at tage billeder næste
møde 25/11

10.

Evt. Ny direktør Boie Skovgaard er teknisk begavet. Kunne han være en
ressource for FUF?
Næste møde afholdes hos Anders Fuglsang
De ikke-tilstedeværende FUF-medlemmer kontaktes angående besøg hos
Kalhøj og bestilling af profiltøj.
To do: Udarbejde et internt og et eksternt årshjul – FUF og foreningerne.

11.

Optimering af hjemmeside. Hvem vil gøre det? Skal hele hjemmesiden
ændre udseende? Har TTP mulighed for at inspirere (Anders K)? Anja og
Birgitte.

Bilag:
•
•

Opdateret liste på formandsopgaver
Opdateret oversigt over udvalg

Til senere bearbejdning:
•
•
•
•

Forretningsorden
FUF-pulje, skal denne fortsat eksistere?
Tilrettelse af vedtægter
FUF vision 2022-24

