
VELKOMMEN TIL 
FUF REPRÆSENTANTSKABSMØDE 

I FDF’S KREDSHUS, SØLYST 8, SÆBY



Giver sit bud på et godt foreningsliv i Frederikshavn Kommune. 

BORGMESTER BIRGIT S. HANSEN 

Hvad er opnået i borgmesterperioden, og hvad venter i fremtiden



Venner, ser på Danmarks kort
ser, så I det aldrig glemmer,
til hver plet har fået stemmer,
thi det fædreland er vort!
Målt med verden er det lille,
derfor ingen plet at spilde!
Målt med hjertet er det stort,
dér er Danmarks saga gjort!



Disse øer, store, små,
dette fastland, disse vige,
disse kyster, krumme, lige,
som dit øje hviler på,
disse skove, bakker, heder,
de har været voksesteder
gennem vinter, gennem vår,
for vort folk i tusind år.



Hist i nord stå fyr ved fyr;
men hvor rev og brænding hærger,
fostres mangen modig bjerger,
som i nød kan stå for styr!
Fik kun flyvesand til dige
Vendelboens barske Rige -
selv han er af  sejest bark,
han var med ved Sankelmark.



Skagen mellem hav og hav
strækker ud sin blege finger:
Sejler! spil nu dine vinger,
revlen er den visse grav!
Men i Sæbys bøgedale
fuglerøster føre tale;
og ved Fladstrand tog og skib
mødes under dampens pib.



Venner, ser på Danmarks kort,
ser, så aldrig I det glemmer!
til hver plet har fået stemmer,
klingende snart blødt, snart hårdt!
til I ender med at bede:
skærme Gud vor gamle rede,
skænke os et Danmarks kort,
hvor alt dansk igen er vort!
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- Valg af dirigent

Styrelsen foreslår : 

Preben Smed Jeppesen (FDF Sæby)

- Valg af referent
Styrelsen forslår : 
Birgitte Mathiasen (Sæby Floorball)

- Valg af Stemmetæller

Styrelsen foreslår : 
Jørgen Bo Christensen (Baptist spejderne i  Østervrå), samt 2 fra salen

1. Valg af dirigent og referent 

- Optælling af stemmeberettigede (Jørgen Bo)



1

2. Styrelsens beretning
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Frivilligt arbejde er er drevet af motivation, engagement og lyst til at tage ansvar for det samfund, man lever i. 
Værn om dette og giv det videre! GOD ARBEJDSLYST. 



3. Regnskab

Indtægter



3. Regnskab forsat
Udgifter



3. Regnskab forsat
Drift resultat



4. Budgetforslag for indeværende år (2017)
Indtægter



4. Budgetforslag for indeværende år (2017), forsat
Udgifter



4. Budgetforslag for indeværende år (2017), forsat
Drift resultat



5. Godkendelse af nye medlemmer

Romitea Fusion af Amatørscenen, 
Eventyret på Knivholt og Rollespil

De Nordjyske Lejesvende Middelalder forening 

FG 90 Gymnastik forening

Aktive børn og unge 9900                                 Børne og Ungdomsklub

(orientering)



6. Indkomne forslag

- FUF’s nye visioner



Godkendelse af FUF’s nye visioner

- at facilitere foreningernes virke i skolerne 
med henblik på et aktivt fritidsliv. 

- Brobygningsprojekt
- Formidling af erfaringer
- Bakke op om initiativer

Vision: Kan bl.a. ske ved:



Godkendelse af FUF’s nye visioner, forsat

- at have fokus på integration i foreningslivet:
1. gensige forståelse 
2. formidling af danske værdier og kultur
3. som middel mod radikalisering

- Diverse integrations projekter
- Formidling af erfaringer
- Bakke op om initiativer

Vision: Kan bl.a. ske ved:



Godkendelse af FUF’s nye visioner, forsat

- At vi gør en indsats for at komme tættere på 
medlemsforeningerne.

- Fortsættelse af distriktsmøder
- Fokus på kommunikative midler, til forskellige 

grupper
- Afholdelse / deltagelse af kurser og konferencer  
- Forventningsafstemning
- Synliggøre hele bestyrelsen i FUF

Vision: Kan bl.a. ske ved:



Godkendelse af FUF’s nye visioner, forsat

- at synliggøre rammer og muligheder for 
foreningerne, herunder fokus på 
udfordringer/muligheder i det selvorganiserede 
klubliv

- Er de selvorganiserede første led i 
foreningsdannelse?

- I samarbejde med evt. kommunalt ansat 
fritidskonsulent

Vision: Kan bl.a. ske ved:



Godkendelse af FUF’s nye visioner, forsat

Vision: Kan bl.a. ske ved:

- udvikling af foreningskultur og –struktur med øje 
på modernisering og generationsskifte.

- Nytænkning / udvikling
- Formidling af erfaringer
- Fortsættelse af decentrale møder
- Igangsætte arbejdsgrupper



Godkendelse af FUF’s nye visioner, forsat

Spørgsmål

&

debat



Styrelsen foreslår :            Birgitte Mathiasen (Sæby Floorball)

8. Valg af Næstformand

Afgående Næstformand Mohammad Daneshjou (SFU)               Modtager ikke genvalg



9. Valg af Styrelse medlemmer
Styrelsen  ønsker godkendt at suppleant Camilla Bjerre (De grønne pigespejder)
overtager Birgitte Mathiasens plads som styrelsesmedlem i 2017 dvs. 1 år

Ordinært styrelsesvalg (2 år):
Afgående:
Alif Kracht (De Nordjyske Lejesvende/ROMITEA)              modtager genvalg
Steen Jensen (FFI) modtager genvalg 
Lone Høxbroe Pedersen (KFUM Spejderne, Skærum)      modtager genvalg

Ekstra ordinært styrelsesvalg:
Vakante fra 2016, disse vil gælde for 1 årig periode

Knud Hjørnholm (Østervrå IF)
Jørgen Munkholm Nielsen (Ravnshøj IF)
Tanja Nielsen (Sæby Floorball)



Afgående:

Styrelsen foreslår : 
Mette Justesen (HotSpot)
Ole Rasmussen (MTB 9900)
Mohammad Daneshjou (SFU) 

10. Ordinært styrelsesvalg suppleanter (1 år):

Knud Hjørnholm (Østervrå IF)                                                   Modtager ikke genvalg
Gunnar Møller Nielsen (Sæby Idrætsklub af 1980) Modtager ikke genvalg
Peter Gislund (FDF)                                                                   Modtager ikke genvalg                                
Camilla Bjerre (De grønne pigespejder)                                    Modtager ikke genvalg

Styrelsen foreslår : 
Christian Nonboe Mikkelsen Frederikshavn Kommunale Ungdomsskole tilsættes 
styrelsen som tilforordnet



Styrelsen foreslår : 

11. Ordinært Revisorvalg (1 år):

Hans Henrik Christiansen  (FDF Frederikshavn 1)
Preben Jeppesen (FDF Sæby)



Eddie Malmgaard-Clausen (DDS – Peter Wessel Gruppen)

12. Ordinært Revisor suppleant valg (1 år):

Styrelsen forslår : 



13. Eventuelt


