
Styrelsesmøde d. 3. december 2014 kl. 17.30 - 21.30 
Billard klubben, Ålborgvej 90 i Sæby	  

 

Til stede: Steen, Birgitte, Kurt, Muhammed, Alif, Brian, Henrik, Karina, Lone, Birgithe og Jørgen Bo  

Afbud fra Kasper 

1. Dagsorden og referat godkendes 
 
2. Siden Sidst, herunder henvendelse fra SEIF som inden mødet er sendt ud til alle. 

Henvendelsen drøftes. Der udarbejdes et svar til SEIF. FUF støtter at FUF's formand formidler FUF's 
holdning og det kendskab han har, til den politiske linje i FOU i den offentlige debat. Birgithe sender 
svarbrev til SEIF. 

 

3. VISIONSDEBAT IV afrunding v/alle 
 - Endelig vedtagelse,  

Birgitte laver sidste rettelser, visionen fremlægges på repræsentantskabsmødet. Visionen godkendes. 

4. Næste møde - temadag og nytårskur lørdag i jan/feb 2015. 
Det foreslås at dagen flyttes til lørdag d. 7.02.2015, og med tema drøftelse om formiddagen. 

Vi anvender FFI´s lokaler. Birgithe finder forslag på menu. Forretningsudvalget laver et oplæg. 

5. Kort orientering igangværende projekter/arb. grupper:  
a) Fitdeal status (Alif) – Nordea Fonden støtter Fitdeal med 25.000 kr. J 

Viborg har stillet en praktikant til rådighed i 1 måned. Praktikant har kontaktet foreninger, klargjort 
dankortbetaling mv. Hjemmesiden åbnes med juletilbud i december med aktiviteter fra januar 2015. 
 
b) Winkas / kommune kursusprogram 
Der har været afholdt et kursusforløb, med 12 på hver idræt / andre 
Der arbejdes på et kursus over 4 timer med 40 deltager i starten af året. Det vil dels være et kursus 
med undervisning fra tavle, men hvor der også arbejdes med egne pc’er 
Netværksmøder 
Netværksmøderne tegner til at blive en succes også i Frederikshavn, der arbejdes videre med at finde 
det rigtige interval eller tidspunkt for hvornår de afholdes 
Mødeinterval kunne være 

§ februar primo 
§ maj primo 
§ september primo § november medio 
 
Skagen kører fint, med ønske om deltagere fra andre end idrætsforeninger. 
Winkas medarbejdere deltager i disse møder samt en fra IS og FUF 
Lokalebooking kører via Winkas fra januar 2015. 

Kassererkursus og gennemgang af Frederikshavnerordning af forvaltning efterlyses. FUF ønsker en 
snarlig afklaring af den opsagte støtteordning. Tages op i FOU. 
 

  



c) Skolereform, nyt fra Nordstjerneskolen (Birgitte og Steen)  

Det aftales, at FUF og IS forespørger de lokale foreninger, om emner til foreningslivets repræsentant i 
skolebestyrelsen. 
 

e) Uddelinger FUF-Puljen (Kurt m.fl.)  Ingen uddelinger siden sidst 
 

f) Foreningernes dag 2015 (Alif)  

2. lørdag i september i forbindelse med arrangement med natteravnene i Frederikshavn. 
 
6. Nyt fra: 
a) DUKS (Birgitte) Der har været debatmøde om Frederikshavnerordningen. CKF deltog sammen med 
DGI konsulent, der samles materiale fra aftenens gruppearbejde. De fleste korps repræsenteret. 

 
b) IS (Karina orienterer)  

c) Grønt Råd(Alif/Irene) Ingen møder siden sidst 
d) Integrationsråd (Lone) Der er nedsat en aktionsgruppe, bredt forankret. Det er AOF der inviterer. 
Der skal handling bag ordene og der sker koordinering. 
e) Ungebyråd (Mohammad) Der har været et møde med politikere. Ungebyråd konceptet ændres til en 
anden form, hvor unge kan opleve det politiske arbejde i praksis. Det er vurderet, at der ikke er basis 
for et egentlig ungebyråd. 

Kulturelle samråd har udarbejdet en håndbog i foreningsarbejde som kan findes som pdf her: 

http://www.frivillighed.dk/Webnodes/da/Web/Public/Publikationer/Bestil+publikationer/1671/publika
tion 

I bogen er der en række gode råd om, hvordan man kan tackle konkrete problemer i sin forening. 

Bogen er opdelt i en række korte afsnit, der gør det let at finde frem til netop det emne, som man har 
brug for viden om. De fremførte synspunkter og foreslåede løsninger har vist deres værdi i en lang 
række foreninger, men det betyder ikke, at de uden eftertanke kan overføres til alle foreninger.  

7. Repræsentantskabsmøde 26/2-2015  (alle og Kurt) se særskilt bilag.   

Forslag om ændring af vedtægterne, så styrelsen godkender nye foreninger og ikke 
repræsentantskabet. Fremsættes af styrelsen. 

a) Sted - Isstadion 
b) Tema/taler – Der rettes henvendelse til borgmester Birgit Hansen og tema er Fitdeal. 
c) Beretning 
d) Valg 
e) Gaver 
 
8. Evaluering på NYHEDSBREV, frekvens, indhold & form (Kurt) Ros til Kurt.fortsætter som hidtil 
 
9. Nyt fra FOU - herunder BDO rapport, bilag (Steen) Rapportens konklusioner sendes ud i 
nyhedsbrev til foreningerne. Kommenteres af Steen 

Det drøftes, at det vil være hensigtsmæssigt, at kende medarbejderne i forvaltningens ansvarsområder. 
 
10. FitDeal fremadrettet - herunder ansættelser,  (Alif, Kasper & Henrik)       

Der er flertal for at praktikant ansættes i 3 måneder for 5.000 kr. og der ansættes regnskabshjælp. 



11. Nyt om foreningskonsulent (Brian) afventer 
 
12. Økonomiorientering - udkast budget 2015, bilag (Henrik) 

Økonomi følger nogenlunde budget. Husk at afregne inden jul. Fremlagte budget godkendes til 
fremlæggelse på repræsentantskabsmødet. 
 
13. Invitationer, distriktsmøder og lokalarrangementer (alle) udsættes til næste møde hvor der er 
nytårskur.  

Århus ungdoms Fællesråd har inviteret til reception. 
 
14. Sommerskole 2015 – Birgitte og Birgithe arbejder videre med at indsamle foreningernes tilbud, så 
der kan laves en fælles oversigt. Undren over at kommunen igen har indgået aftale med Curth. 
 
15. Evt. 

Der er i et vist omfang fradrag for gaver ydet til foreninger, stiftelser, institutioner mv., hvis midler 
bruges i almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt øjemed til fordel for en større kreds af 
personer.  

Der drøftes en mulighed for at indberette gaver til foreninger som er medlem af FUF via FUFs 
hjemmeside. Det kan give fradragsret for gavegiver. Pga. at forskellige betingelser skal være opfyldt 
for at gavegiver kan få fradrag, ønskes løsningen ikke på hjemmesiden. 

Næste møde/nytårskur og temadag lørdag d. 07.02.2015 (Henrik) 

 


