
	  

	  

STYRELSESMØDE	  D.	  2.	  april	  2014	  på	  Stidsholt	  Ungdomsskole.	  	  

	  

Deltagere:	  Henrik	  Carlsen,	  Steen	  Jensen,	  Kurt	  Munch,	  Irene	  Hjortshøj,	  	  Alif	  Kracht	  ,	  Birgitte	  Jensen,	  
Mohammad	  Daneshjou,	  Peter	  Olesen,	  Karina	  Gaihede,	  Brian	  Kjær	  og	  Birgithe	  Jacobsen	  

Afbud:	  Kasper	  Bagnkop,	  Anette	  Duch	  og	  Lone	  Høxbroe	  Pedersen	  

	  

1. Referat	  fra	  møde	  d.	  05.03.2014	  godkendes.	  

Dagsorden	  godkendes.	  

	  

2.	  Siden	  sidst	  

Peter	  orienterer	  om,	  at	  vært	  ved	  spejderlejr	  2017	  offentliggøres	  d.	  3.04.2014.	  

Overnatningspris	  på	  Nordstjerneskolen	  drøftes,	  og	  det	  aftales,	  at	  problemet	  skal	  rejses.	  	  

Foreningernes	  mulighed	  for	  at	  bruge	  den	  kommende	  nye	  idrætshal	  ved	  Nordstjerneskolen	  skal	  
undersøges.	  

	  

3.	  Opfølgning	  på	  referat	  fra	  marts-‐mødet	  

Pulsskolen.	  Der	  har	  været	  kontakt	  til	  Pulsskolen,	  og	  de	  har	  fået	  kontakt	  til	  de	  lokale	  foreninger.	  

FUF	  ønsker	  at	  lave	  en	  fælles	  markedsføring	  af	  alle	  kommunens	  foreningers	  sommer-‐	  og	  efterårs	  tilbud.	  FUF	  
udarbejder	  et	  hæfte	  med	  sommerferie	  og	  efterårsferie	  tilbud	  fra	  alle	  kommunens	  foreninger.	  FUF	  sender	  
mail	  til	  de	  lokale	  foreninger,	  med	  tilbud	  om,	  at	  komme	  med	  i	  hæftet,	  og	  Eva	  Ottesen	  fra	  Kultur	  og	  Fritid	  
anmodes	  også	  om,	  at	  sende	  mail	  til	  foreningerne.	  	  

Frederik:	  

Henrik	  Carlsen	  og	  Alif	  Kracht	  har	  været	  til	  møde	  i	  Frederik.	  Frederik	  vil	  gerne	  have	  foreningerne	  til	  at	  lave	  
aktiviteter	  i	  byen.	  Kommunens	  foreninger	  kan	  tage	  direkte	  kontakt	  med	  Frederik.	  

	  

4.	  Økonomi	  oversigt,	  herunder	  puljer	  v/Henrik	  

Der	  er	  uddelt	  7.000	  kr.	  

	  

5.	  Indførsel	  af	  Fitdeal	  i	  Frederikshavn	  Kommune	  	  v/Henrik	  

Der	  er	  flertal	  for	  at	  der	  udarbejdes	  ansøgning	  til	  Sundhedsudvalget	  og	  Folkeoplysningsudvalget	  om	  
økonomisk	  støtte	  til	  konceptet	  Fitdeal.	  

Der	  afsættes	  20.000	  kr.	  fra	  FUF	  til	  Fitdeal.	  



Det	  aftales	  at	  der	  arbejdes	  videre	  med,	  at	  Fitdeal	  konceptet	  kan	  starte	  op	  d.	  01.01.2015.	  
http://www.fitdeal.dk/	  

Fitdeal	  konceptet	  igangsættes	  i	  samarbejde	  med	  IS.	  

	  

6.	  Debat	  om	  forløb	  af	  ny	  skolehal	  v/Arena	  Nord	  og	  nyt	  iscenter	  v/Henrik	  

FUF	  og	  IS	  har	  indsendt	  høringssvar	  vedrørende	  byggeri	  af	  idrætsfaciliteter	  til	  Nordstjerneskolen.	  

Der	  udtrykkes	  beklagelse	  over	  den	  lukkede	  proces	  og	  manglende	  information	  til	  FUF	  og	  IS.	  

	  

7.	  Drøftelse	  af	  FOU	  tema	  om	  idrætsanlæg	  og	  spejderhuse	  v/Steen	  

Det	  drøftes	  hvordan	  vi	  kommer	  videre	  i	  processen.	  

Steen	  orienterer	  om,	  at	  der	  er	  temadrøftelse	  i	  Folkeoplysningsudvalget	  d.	  03.04.2014.	  

	  

8.	  Godt	  Gået	  Prisen	  2013	  v/Kurt	  

Arrangementet	  afholdes	  d.	  27.05.2014	  i	  Det	  Musiske	  hus	  fra	  kl.	  17-‐19.	  

Kurt	  orienterer	  om	  arrangementet.	  

	  

9.	  Orientering	  om	  skolereform,	  herunder	  medlemsmødet	  v/Birgitte	  

Medlemsmødet	  forløb	  godt.	  Der	  var	  50-‐60	  deltagere.	  

Der	  arrangeres	  nyt	  møde	  med	  deltager	  fra	  DIF.	  	  

Foreningsrepræsentant	  i	  skolebestyrelserne	  drøftes.	  FUF	  ønsker	  at	  foreningsrepræsentanten	  i	  
skolebestyrelsen	  repræsenterer	  alle	  foreninger	  i	  området.	  

	  

10.	  Orientering	  fra	  IS	  v/Karina	  

Formandsvalget	  i	  Folkeoplysningsudvalget	  drøftes.	  

	  

11.	  Orientering	  fra	  FOU,	  Integrationsråd,	  Grønt	  Råd,	  m.fl.	  

Der	  vedlægges	  referat	  fra	  Grønt	  Råd.	  

	  

12.	  Evt.	  

Henrik	  og	  Birgitte	  kommer	  med	  forslag	  til	  mundering.	  

Invitation	  til	  FUF	  om	  at	  deltage	  på	  Knivholt	  d.	  24.	  og	  25.	  maj.	  

Næste	  møde	  d.	  7.	  maj	  2014	  	  i	  Frederikshavn	  Rideklub	  kl.	  17	  


