
	  

	  

STYRELSESMØDE	  D.	  11.	  FEBRUAR	  KL.	  17-‐21.30	  PÅ	  STIDSHOLT	  	  

	  

Deltagere:	  Henrik	  Carlsen,	  Steen	  Jensen,	  Kurt	  Munch,	  Alif	  Kracht,	  Lone	  	  Høxbroe	  Pedersen,	  Anette	  Duch,	  
Birgitte	  Jensen	  og	  Birgithe	  Jacobsen	  

Afbud:	  Mohammad	  Daneshjou	  og	  Peter	  Olesen	  

1. Referat	  fra	  møde	  d.	  22.01.2014	  godkendes.	  

Dagsorden	  godkendes.	  

Repræsentantskabsmødet	  drøftes,	  og	  hvad	  der	  kan	  gøres,	  for	  at	  få	  flere	  deltagere	  fra	  foreningerne.	  

Kasper	  Bagnkop	  indsupleres	  som	  2.	  suppleant.	  

2.	  Præsentation	  og	  kort	  udgave	  af	  "Siden	  sidst"	  

Henrik	  orienterer	  om,	  at	  der	  har	  ikke	  været	  møde	  i	  Folkeoplysningsudvalget,	  og	  at	  der	  afventes	  hvem	  der	  
bliver	  de	  politiske	  repræsentanter	  i	  udvalget.	  Formandsposten	  drøftes.	  
	  
3.	  Godkendelse	  af	  forretningsorden	  	  
	  
Forretningsordenen	  godkendes.	  Ved	  kørsel	  til	  møder	  og	  lignende	  der	  har	  relation	  til	  FUF,	  udbetales	  kørsel	  
med	  statens	  højeste	  takst.	  
	  
4.	  Konstituering	  og	  kommende	  møder	  
	  
Formand:	  Henrik	  Carlsen	  
Næstformand:	  Steen	  Jensen	  
Kasserer:	  Jørgen	  Bo	  Christensen	  
Sekretær:	  Birgithe	  Jacobsen	  
	  
Fordeling	  af	  arbejdsopgaver	  2014	  	  

Folkeoplysnigsudvalg	  FOU	   Henrik	  Carlsen	  –	  Steen	  Jensen	  
Suppleant	  Birgitte	  Jensen	  –	  Alif	  Kracht	  

Ungdomsskolebestyrelsen	   	  
Ungdomspolitik	  /	  netværk	   Mohammad	  Daneshjou	  	  

Suppleant	  Kasper	  Bagnkop	  
Skolereform	   Steen	  Jensen	  –	  Birgitte	  Jensen	  
IS	   Kurt	  Munch	  

Suppleant	  Birgithe	  Jacobsen	  
Det	  grønne	  råd	   Alif	  Kracht	  

Suppleant	  Peter	  Olesen	  
Integrationsarbejde	   Lone	  Høxbroe	  Pedersen	  

Suppleant	  Mohammed	  Daneshjou	  
DUF	   Henrik	  Carlsen	  

Suppleant	  Steen	  Jensen	  
Spejdersamråd,	  landsplan	   Annette	  Duch	  
DUKS	   Annette	  Duch	  



Suppleant	  Birgitte	  Jensen	  /	  Peter	  Olesen	  
Skole	  /	  lokalestruktur	   Henrik	  Carlsen	  –	  Steen	  Jensen	  
Distriktskraftcentre	   Steen	  Jensen	  –	  Henrik	  	  Carlsen	  

Birgithe	  Jacobsen	  –	  Alif	  Kracht	  
Fritidsportal	  /	  hjemmeside	   Kurt	  Munch	  –	  Alif	  Kracht	  
Medlemsregistrering	   Jørgen	  Bo	  Christensen	  
FUF	  –	  puljen	   Kurt	  Munch	  –	  Birgitte	  Jensen	  –	  Alif	  Kracht	  

Mohammed	  Daneshjou	  –	  Lone	  Høxbroe	  
Pedersen	  

Winkas	   Kurt	  Munch	  –	  Jørgen	  Bo	  Christensen	  	  
Birgitte	  Jensen	  

Brugerråd	  skolegade	   Alif	  Kracht	  
”Frederik”	   Henrik	  Carlsen	  –	  Alif	  Kracht	  

Suppleant	  Kasper	  Bagnkop	  
	  
Fordelingen	  af	  arbejdsopgaver	  vurderes	  på	  næste	  møde.	  
	  
Fremtidige	  møder:	  
	  5.	  marts	  
	  2.	  april	  
	  7.	  maj	  
13.	  juni	  
	  3.	  september	  
	  1.	  oktober	  
	  5.	  november	  
	  3.	  december	  
	  4.	  februar	  2015	  
26.	  februar	  repræsentantsskabsmøde	  2015	  	  
	  
Styrelsesmedlemmerne	  arrangerer	  på	  skift	  styrelsesmødet,	  og	  sørger	  for	  forplejning.	  
	  
6.	  WinKAS	  og	  kasserernetværk	  -‐	  herunder	  FUF	  medlemsside	  v/Henrik	  
	  
Der	  ytres	  tilfredshed	  med,	  at	  WinKAS	  er	  gratis	  for	  foreningerne	  i	  basisversionen.	  Der	  efterspørges	  en	  fælles	  
udmelding	  fra	  kommunen	  til	  foreningerne	  om	  pris	  og	  vilkår.	  
Jørgen	  Bo	  Christensen	  og	  Kurt	  Munch	  er	  FUF´s	  kommende	  WinKAS	  eksperter.	  Kurt	  Munch	  bevilliges	  en	  
WinKAS	  licens.	  Kurt	  og	  Jørgen	  deltager	  i	  kasserernetværkene.	  
Der	  er	  et	  eksisterende	  og	  velfungerende	  kasserernetværk	  i	  Skagen.	  
Der	  oprettes	  et	  kasserernetværk	  i	  Sæby	  og	  2	  i	  Frederikshavn.	  I	  Frederikshavn	  etableres	  et	  netværk	  for	  de	  
små	  foreninger,	  og	  et	  netværk	  for	  de	  større	  foreninger.	  
Kurt	  Munk	  aftaler	  opstartsmøder	  med	  WinKAS.	  
	  
Kurt	  Munk	  kontakter	  WinKAS	  for	  at	  få	  lavet	  en	  automatisk	  overførsel	  af	  medlemsdata	  fra	  Winkas	  til	  FUF´s	  
medlemsside.	  
Alif	  ajourfører	  medlemssiden.	  
	  
7.	  Kontakt	  til	  TOPvirk	  og	  Seniorjobordning	  v/Henrik	  
	  
Henrik	  og	  Lone	  undersøger.	  
	  
8.	  Godt	  Gået	  Prisen	  2013	  v/Kurt	  
	  



Kurt	  orienterer.	  
Hjemmesiden	  er	  ajourført	  og	  arrangementet	  afholdes	  d.	  27.	  maj	  2014.	  
Kurt	  Munch	  og	  Else	  Schaltz	  skal	  til	  møde	  med	  kommunen	  efter	  uge	  10.	  
	  
9.	  Orientering	  om	  skolereform	  v/Birgitte	  
	  
Der	  er	  intet	  nyt.	  Arbejdsgrupperne	  arbejder	  endnu.	  FUF´s	  rolle	  drøftes.	  
Det	  undersøges	  hvad	  der	  forventes	  af	  FUF.	  
FUF	  er	  inviteret	  til	  møde	  d.	  13.02.2014	  om	  skolereformen.	  Den	  korte	  frist	  gør	  at	  kun	  Henrik	  Carlsen	  kan	  
deltage.	  
	  
10.	  Orientering	  fra	  IS	  v/Karina	  
	  
11. Orientering fra FOU, Integrationsråd, Grønt Råd, m.fl. 
 
Medlemmer i Integrationsrådet er reduceret til 13 medlemmer. FUF er fortsat repræsenteret. 
Næste møde er d. 3. marts 2014. 
 
Integrationsrådet skal på dagsorden igen til næste møde. 
 
13. Orientering om Fritidsfacilitetsprojekt v/Henrik 
 
14. Henvendelse fra Frederik 
 
15. Henvendelse fra Pulsskolen 
 
Der drøftes kommunens rolle i Pulsskolen i forhold til det lokale foreningslivs sommertilbud. Det aftales 
at FUF samler op på sommertilbud til børn og at FUF foretager en samlet markedsføring af alle tilbud.  
 
Birgithe følger op på henvendelsen fra Pulsskolen. 
 
16. Henvendelse fra FDF Strandby omkring skiltning ved arrangementer 
 
Der orienteres om problemet med skiltning ved arrangementer. Steen undersøger til næste møde. 
 
14. Evt 
 
Omkring	  fremtide	  bestilling	  af	  lokale	  så	  er	  det	  følgende	  telefonnumre	  der	  
skal	  bruges:	  
	  
Arena	  Nord	  9620	  1050	  
Maskinhallen	  9845	  9190	  
	  

Næste	  møde	  d.	  5.	  marts	  i	  Arena	  Nord	  


