
	  

	  

 Styrelsesmøde onsdag d. 7/5-14 kl. 17.30 hos Frederikshavn Rideklub 	  	  

	  

Deltagere: Henrik Carlsen, Steen Jensen, Kurt Munch, Irene Hjortshøj,  Alif Kracht, Birgitte 
Jensen, Mohammad Daneshjou, Karina Gaihede, Brian Kjær, Birgithe Jacobsen, Kasper 
Bagnkop, Anette Duch og Lone Høxbroe Pedersen 

Afbud: Peter Olesen 

Referat. 

1. Godkendelse af dagsorden og referat, samt opfølgning fra sidste møde 
Referat og dagsorden godkendes. 

 
2. Siden sidst (kort) 

 
Birgitte Jensen orienterer om foreningsarrangement i Voerså. 
Henrik Carlsen og Steen Jensen har deltaget i borgermøde i Dybvad om samarbejde 
mellem foreningerne i området og udvikling af Dybvad hallen. 
Karina Gajhede orienterer om stiftelse af borgerforeningen Skagen byting.  
Frederik opfordrer til ”Foreningernes dag” i gågaden i Frederikshavn. Alif og Kasper laver et 
oplæg til næste møde. 

 
3. Næste møder - Grill-arrangement d. 13. juni samt evt. FUF medlemsmøde i efteråret v/alle 

flyttes til d. 6. juni 2014 kl. 17, uden påhæng. 
Birgitte Jensen arrangerer i Voerså. Annette hjælper med arrangementet. Elin og Renate 
inviteres. Henrik Carlsen foreslår et medlemsmøde med vinsmagning i oktober. Det afklares 
på næste møde, om det skal afholdes. 

 
4. Godt Gået Prisen 2013 v/Kurt 

Udvælgelsen sker i næste uge. Henrik Carlsen og Steen Jensen er indkaldt til møde. 
Uddeling i det musiske hus d. 27.05.2014 kl. 17. 

 
5. Orientering fra IS v/Karina 

Fitdeal er drøftet ved generalforsamlingen i IS, og deltagerne på generalforsamlingen var 
generelt positive. 
IS rejser foreningernes problem med høj overnatningspris på Nordstjerneskolen. 
 
I FUF drøftes desuden prisniveauet i Arena Nord og der er enighed om, at det er meget 
problematisk for foreningerne, med det høje prisniveau ved arrangementer i Arena Nord. 

 
6. Fitdeal i Frederikshavn Kommune, herunder kommende planer v/arbejdsgruppen (Henrik,  

Alif og Kasper)  
Der orienteres om processen. FUF og IS er vært ved et informationsmøde for foreningerne 
d. 3. juni kl. 19.30 i Maskinhallen. Der holdes lokale informationsmøder i det tidlige efterår. 
Fitdeal anskaffes, hvis foreningerne er positive på møderne. 

 
7. Orientering om skolereform og kommende aktiviteter v/arbejdsgruppen (Steen og Birgitte) 

Steen rundsender referat fra møde, hvor han har deltaget.  
Møde om skolereformen i Sæby Fritidscenter blev aflyst pga. manglende tilslutning. Der 
arbejdes på et alternativ. 
Birgitte Jensen deltager i følgegruppen til skolereformen, og skal til cafémøde ultimo maj.  



 
FUF afholder møde for foreningslivet i efteråret om foreningsrepræsentant i 
skolebestyrelsen, aflønning ved foreningsaktiviteter på skoler mv. 

 
 
8. Ungebyråd og vore aktiviteter i den anledning. Er der noget nyt ? v/Mohammed og  

Kasper 
Intet nyt.  

 
 
9. Drøftelse af tema "Skoler, idrætsanlæg og spejderhuse", avisartikler og klumme v/Steen  

& Henrik 
Emnet drøftes. 
 
10. Orientering fra DUKS, FOU, Integrationsråd, Brugerråd, Grønt Råd, m.m. v/flere 

DUKS: 
Der har været et inspirerende møde i DUKS med foredrag om Adventurespejd.  
Det drøftes, at det var uheldigt med møde i DUKS og møde om skolereform på samme 
dag. Vi bestræber os på, at det ikke sker igen, og den kommende winkas kalender vil blive 
anvendt for at undgå gentagelser. Winkas kalenderen vil blive synlig på FUF´s og IS´s 
hjemmesider. 
 
Integrationsråd.: 
D. 09.04.2014 afholdte rådet møde og integrationsrådet har konstitueret sig. 
Lone orienterede om projekt ”Robin hood Event”. 
På rådets næste møde drøftes begrebsafklaring, synlighed og hvordan der kan opbygges 
et samarbejde mellem FUF, skoler, institutioner og fagudvalg. 
 
Brugerråd: 
Aflysninger i Maskinhallen pga. andre arrangementer blev drøftet på brugerrådets møde.  
 
Det grønne råd: 
Mountainbike ruter blev drøftet. Der nedsættes et udvalg, med henblik på at komme med 
anbefalinger om ruter og retningslinjer. 

 
11. Ideer til kommende tiltag på foreningsområdet, store som små forslag er velkomne  

v/alle 
 

12. Evt. 
Det undersøges nærmere vedr. ansatte i foreninger i flex og skånejob. 
 
Mundering & merchandise (Birgitte og Henrik) er desværre ikke afsluttet endnu 
Der foreslås en keyhanger i læder. Undersøges nærere. 
 
Tak til Frederikshavn Rideklub for rundvisning og forplejning. 
 
 
 
Næste møde afholdes d. 6. juni 2014 kl. 17. 
 


