
STYRELSESMØDE, torsdag d. 25. august. 2022 kl. 17.00  

Vært: Hans Henrik, 30253933 

Adresse: FDF Kreds 1, Bornholmsvej Allé 2, Frederikshavn 

Til stede: Anders K. Lene (IS) Hans Henrik, Per, Birgitte, Ditte, Thor, Anja 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden - godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra 22. juni. Referat godkendt.  

Birgitte gennemgik det opdaterede gaveregulativ, det blev godkendt.  

 

3. Bordet rundt: 

Per: Udfordringerne i Svæveflyklubben, øget jordleje og brændstof til spil og græsklipning.  

 

Anja: Frelsens Hær planlægger stor udflugt 10. september med 150 deltagere. Integrationsrådets 

orienterede primært om Ukraine-indsatsen, som er vellykket. Lene supplerede op med flere 

oplysninger.  

 

Samarbejdsbørsen blev holdt i Frivilligcenteret 18 august. 14 foreninger, der arbejder med udsatte 

børn, unge og voksne, var repræsenteret og havde mulighed for at danne uformelle netværk, der 

mødes senere.  

 

Lene: Dialogmøde med politikerne og foreningerne var godt og konstruktivt. Tilskudsordningen, 

den daglige kontakt og viden omkring lokalforeningerne.  18 grupper/emner: Skal vendes på 

byrådsmødet.  

 

Distriktsrådet: 26 små lokalsamfund.  På tur til 3 lokalsamfund, som udvikler og sætter ting i gang. 

Thorshøj, Dybvad m.m. LAG-midler til udvikling af lokalsamfund. Bl.a. landsbyløb.  

 

Anders: FDF var 85 afsted på fantastisk FDF-landslejr. Peter Laigaard besøgte begge de 

landsdækkende lejre. Anders stopper pr. 01.08 som kredsleder for FDF i Strandby.  

 

Allan - Temadag Grønt Råd: Forslag/input om naturpolitisk gøren i kommunen. Hvordan kan 

børnene få oplevelser væk fra skærmen og ud i naturen. Thor prøvede at fremme rollespil, men det 

fik Knivholt sagt fra overfor. Antal naturlegepladser? Shelters? Sikre cykelstier og velholdte 

vandrestier. Kanoture på åen. Manglende trapper og dårlig tilgængelighed ved kano-

isætningsstederne 

Kunne vi få input fra spejderne?  

 

Sendes til Allan senest 5. oktober 2022 



 

 

Formandsmøde FUF-FOU-Forvaltningen: Samarbejdsaftalen fra 2020 ligger. Udkast til ny aftale 

afventer. Snak omkring sammenlægning af foreninger med fælles interesser. Især i forhold til 

Tilskudsordningen og brug af bedst egnede lokaler.  FUF er repræsenteret i Grønt Råd, 

Integrationsråd og FOU.  

 

Pga. kraftig nedskæring i midler kan FUF ikke længere gøre det samme som før. Samarbejdsaftalen 

med paraplyerne må justeres efter det økonomiske.  Er det en kontrakt eller er papiret 

overhovedet noget værd i samarbejdet mellem de forskellige parter?  

 

Nyhedsbreve for at holde foreningerne orienteret. Den digitale tendens er Facebook og Instagram. 

Konferencer er pt. ikke en mulighed pga. økonomi.  

 

4. Kort gennemgang af arbejdsfordeling, vedhæftet. Per og Thor har godkendt de poster, de har sat 

på. Der blev kort ridset op omkring funktionerne for de nye.  

 

5. KFU og FOU  

• Referat KFU, vedhæftet 

• Næste møde i FOU den 29. august. Her skal bl.a. drøftes ny tilskudsordning.  

i. Har vi et punkt til dagsordenen? 

 

Vi vil prioritere uddannelsestilskud – for at kunne opgradere de frivillige og evt. 

videreuddanne til trænere og dommere.  

Talentpuljen er meget bredt defineret – men der er få, der søger (måske kun sport 

som skøjtning)  

Ansøgningsprocessen er blevet lettet, overblikket over puljer vanskeligere – kunne 

nogle puljer med fordel slås sammen? 

Oplysninger om frivillighedspuljen, den såkaldte munderingspulje med tøj til 

trænere.  

Fleksibelt medlemstilskud? Skal bestå af resterne af de andre puljer/forbundne kar 

Transporttilskud er vigtigt for de klubber, der har lang vej til kampe/træning – 

tidligere kunne der dækkes op til 40 procent 

25 års reglen – andele, der medregnes? Større klarhed over reglerne 

Visions og udviklingspuljen -svarer den til den tidligere FUF-pulje? Skulle pengene 

lægges i en anden pulje? 

Haltilskud – har IS sendt et høringssvar ind? Vi forventer dialogmøde 30. august 

eller høringssvar til FOU-mødet 

Arena Nord (herunder Maskinhallen og Det musiske Hus) er udvalgt til både kultur 

og sport – det er ikke ens vilkår med de andre haller, der ”kun” bruges til sport 

(ensartede muligheder?) 

Anlægspuljen? Orientering om formålet med denne 

 

 

6. Foreningernes dag 



• Indbydelse og mail vedhæftet 

Logobrug? Kan det fra frivilligfestivalen 2021 ændres til 2022 uden dikkedarer? Logoet er bestemt 

til en bestemt begivenhed, ikke kontinuerligt brug som reklamesøjle. Dan og Hasse stemmer for, 

Birgitte er imod. Vendes her i FUF. FUF er imod, at dette logo bruges til dette formål. Forespørgsel 

til Henrik fra styregruppen. 15 foreninger meldt til foreløbig. Det praktiske omkring morgenmad 

ordner Dan. 

 

7. Fritidskonsulenten (Foreningskonsulent?) 

• Er han tiltrådt, og hvad kan vi bruge ham til?  

• Informationsniveau og samarbejde med fritidskonsulent/forvaltning 

Han inviteres til næste FUF 6. oktober til starten af mødet sammen med Viviann. 

 

8. Status hjemmeside/facebook 

• Præsentationer på facebook!! 

Der tages billeder af Thor og Per til næste møde 

 

9. Evt. En boostning af Facebook. Eller dele opslaget 

 

10. Næste møde: Torsdag 6. oktober kl. 17-21 v. Anders, Strandby 

 

 

 

 

 

 

 


