
	  

	  

STYRELSESMØDE	  D.	  22.	  JANUAR	  14	  KL.	  19	  PÅ	  STIDSHOLT	  

	  

Til	  stede:	  Henrik,	  Alif,	  Steen,	  Kurt,	  Annette,	  Jørgen	  Bo,	  Birgitte	  

	  

1. Godkendelse	  af	  dagsorden	  og	  sidste	  referat	  

Godkendt	  

2. Siden	  sidst	  

Der	  har	  været	  afholdt	  et	  meget	  fint	  møde	  om	  sociale	  medier.	  	  

Steen	  har	  været	  til	  1.	  arbejdsgruppemøde	  om	  skolereformen.	  Følgegruppemødet	  i	  januar	  blev	  aflyst.	  

Henrik	  har	  været	  til	  møde	  med	  10.	  klasse	  centeret/Ungdomsskolen	  om	  eventuelt	  samarbejde.	  

Bangsbo	  Freja	  har	  projekt	  på	  banen	  om	  et	  udendørs	  aktivitetscenter.	  De	  vil	  gerne	  have	  rådgivning	  i	  forhold	  til	  at	  
inddrage	  andre	  parter.	  

Der	  har	  været	  møde	  om	  dobbelthal	  på	  Nordstjerneskolen.	  Vi	  har	  videresendt	  referat	  til	  kommunen	  og	  indgår	  i	  
fremtidig	  dialog.	  	  	  

3. Repræsentantskabsmøde	  

På	  valg	  er	  Henrik,	  Kurt,	  Birgitte,	  2	  vakante	  og	  2	  suppleanter.	  Alle	  ønsker	  genvalg.	  Kasserer	  og	  revisor	  ønsker	  
genvalg.	  Annette	  indtræder	  på	  Elins	  plads	  pr.	  jan	  14,	  og	  vil	  således	  være	  på	  valg	  i	  2015.	  	  

Der	  indkøbes	  gaver	  til	  dirigent,	  afgående	  styrelsesmedlemmer	  og	  revisor.	  

4. Winkas	  

Sidste	  aftaler	  mangler	  at	  falde	  på	  plads.	  Vi	  skal	  arbejde	  på	  en	  gratis	  light-‐version.	  Vi	  opfordrer	  Winkas	  til	  at	  holde	  
netværksmøde	  i	  Frederikshavn	  2	  gange	  inden	  sommer.	  	  
www.kalenderfrederikshavn.dk	  kan	  bruges	  af	  alle	  brugere	  af	  Winkas.	  	  	  
	  
5. Sidste	  nyt	  om	  projektrelaterede	  	  

Henrik	  orienterede	  om	  afsluttende	  fase	  i	  Fritidsundersøgelsesprojektet.	  Regnskab	  fremlagt	  og	  godkendt.	  	  
	  
6. Henvendelse	  fra	  FDF	  Strandby	  

Vi	  rejser	  problematikken	  i	  FUF	  og	  tager	  den	  op	  næste	  gang.	  	  	  
	  
7. 	  Budgetforslag	  	  

Budget	  godkendt.	  	  	  
	  

8. 	  FOU	  

Formål	  med	  FOU	  er	  at	  sikre	  bedst	  mulige	  vilkår	  for	  foreningslivet.	  	  
	  
	  
	  
	  



9. Eventuelt	  

Spejdernes	  Lejr	  2017:	  Det	  gamle	  byråd	  støtter	  enstemmigt	  op	  om	  at	  få	  lejren	  til	  Frederikshavn.	  Nyt	  byråd	  skal	  
stemme	  om	  det	  på	  førstkomne	  møde,	  hvorefter	  ansøgning	  til	  2.	  runde	  sendes	  videre.	  

DUKS	  barsler	  med	  et	  Adventurespejd	  til	  foråret.	  

Styrelse	  inviteres	  på	  Knivholt	  d.	  24.-‐25.	  maj	  til	  Robin	  Hood-‐dage.	  

Vi	  har	  fået	  julehilsen	  fra	  DUF,	  der	  også	  udgiver	  bogen	  ”Foreninger	  for	  fremtiden”	  	  

	  

Næste	  møde	  11.	  februar	  kl.	  19.00	  på	  Stidsholt.	  Konstituering.	  	  

	  
	  
	  
	  


