
Kære foreningsledere i DYBVAD, SYVSTEN, UNDERSTED OG HØRBY- området 
 
FUF (Frederikshavn Kommunes Ungdoms Fællesråd) besluttede på sit repræsentantskabsmøde i februar 2016 at besøge 8 

forskellige områder i kommunen og her mødes med de lokale ildsjæle, foreningsfrivillige og andre interesserede, for at 

snakke lidt om, hvad der rører sig i lokalsamfundene. Samtidig vil vi gerne fortælle om, hvad FUF laver i de forskellige 

råd og udvalg, hvori FUF er repræsenterede. Mange steder har DISTRIKTSUDVALGET rigtig godt fat i aktiviteterne 

 

MEN ikke mindst vil vi meget gerne bare høre, hvordan vi kan hjælpe og støtte jer i det daglige foreningsarbejde, og vi 

lægger derfor op til bred dialog om glæder og udfordringer i klubberne/foreningerne rundt i kommunen. HVAD VIL I ? 

 

Vi er jo alle frivillige, men vi vil gerne, om vi kunne hjælpe jer så godt som muligt. Derfor håber vi, at I vil afsætte et par 

timer og drøfte forholdene med os, så FUF's formål om at være foreningernes talerør over for kommune, politikere og 

forvaltning varetages bedst muligt. Se mere om FUF’s aktiviteter, styrelse og formål på hjemmesiden www.fuf.nu 

 

DER INDBYDES TIL MØDE I DYBVAD-HALLEN ONSDAG d. 18. MAJ 2016 KL. 18.30-20.30 

 
VI GLÆDER OS RIGTIG MEGET TIL, AT MØDES MED JER OG HØRE OM JERES SPÆNDENDE PROJEKTER 
Tilmelding er ikke nødvendig, men ved I allerede, om I ønsker at deltage, hører vi det meget gerne på mail 

fuf@fuf.nu - hvortil også kommentarer og forslag er velkommen, som vores forberedelse af mødet.  

Om muligt vil Center for Kultur og Fritid medvirke, ligesom Folkeoplysningsudvalgets formand deltager. 

 

VIDERESEND GERNE DENNE INVITATION TIL ANDRE EVENTUELLE INTERESSEREDE 

 

FUF er vært for en lille forfriskning og lidt mundgodt under mødet – FORESLÅET AGENDA: 
 

1. Præsentations runde 

- FUF – Frederikshavn Kommunes Ungdoms Fællesråd 

- FUF's Visioner mod 2020 - Formålet med mødet 

- FUF's Arrangementer og aktiviteter i 2016  

 

2. KORT GENNEMGANG: 

- Frederikshavn Kommune, FOU 

- Fritidsstrategi 

- Tilskudsordning 

- Puljeguide 

- WinKAS 

 

3. Samarbejdsprojekter (eksempler) 

- Muligheder for økonomisk støtte (fonde, puljer) 

- Rådgivning/vejledning (efter behov) 

 

4. Lidt om jeres område: 

- Igangværende projekter 

- Har I de rette lokaler til at matche behov? 

- Hvordan får I mest ”værdi” for pengene? (Foreningssamarbejde, fælles lokaler m.v.) 

- Hvordan sikres optimal synergi mellem foreningsliv, lokalsamfundet og borgerforeningerne?  

- Hvordan understøttes borgernes lyst og mulighed for et aktivt og sundt fritidsliv? 

 

5. Næste skridt 

- Hvad har I lyst til - hvor er der behov? 

- Følg med hos FUF - hvor findes mere? (hjemmeside, nyhedsbreve, Facebook) 

 

PÅ GENSYN I DYBVAD-HALLEN ONSDAG DEN 18.MAJ 2016 KL. 18.30-20.30 

http://www.fuf.nu/
mailto:fuf@fuf.nu

