
	  

	  

STYRELSESMØDE	  D.	  5.	  marts	  2014	  i	  Arena	  Nord.	  	  

	  

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

Afbud:	  Kurt	  Munch	  og	  Irene	  Hjortshøj	  

1. Referat	  fra	  møde	  d.	  11.02.2014	  godkendes.	  

Dagsorden	  godkendes.	  

2.	  "Siden	  sidst"	  

Henrik	  orienterer	  om	  Duks	  arbejde	  med	  spejderlejr	  2017	  hvor	  Frederikshavn	  er	  blandt	  6	  kommuner	  som	  
ønsker	  at	  afholde	  spejderlejren.	  Der	  forventes	  afklaring	  i	  uge	  20.	  
	  
3.	  Opfølgning	  på	  fordeling	  af	  arbejdsopgaver	  
	  	  
Arbejdsopgaverne	  gennemgås	  og	  Kasper	  Bagnkop	  tilføjes	  under	  Skolereform	  
Vedrørende	  distriktskraftcentre	  tilføjes	  Brian	  Kjær.	  
	  
4.	  Pulsskolen	  –	  hvem	  gør	  hvad?	  Fælles	  foreningsarrangement	  v/Birgithe	  
	  
Brian	  undersøger	  hvorfor	  Frederikshavn	  kommune	  anser	  Pulsskolen	  som	  noget	  særlig	  i	  forhold	  til	  lokale	  
foreningers	  sommertilbud.	  
	  
Pulsskolen	  har	  anmodet	  om	  kontakt	  til	  lokale	  foreninger.	  Birgithe	  har	  skrevet	  til	  dem,	  for	  at	  høre	  om	  de	  har	  
fået	  den	  ønskede	  kontakt.	  Afventer	  svar.	  	  
	  
FUF	  ønsker	  at	  udarbejde	  et	  fælles	  markedsføringsmateriale	  for	  alle	  kommunens	  foreningers	  sommertilbud.	  
Birgitte	  Jensen,	  Kasper	  Bagnkop	  og	  Peter	  Olesen	  udgør	  en	  arbejdsgruppe	  som	  arbejder	  videre	  med	  det.	  
	  
5.	  Indførsel	  af	  Fitdeal	  i	  Frederikshavn	  Kommune	  –	  se	  www.fitdeal.dk	  v/	  Henrik	  
	  
Henrik	  orienterer	  om	  Fitdeal	  konceptet,	  som	  med	  succes	  kører	  i	  Viborg	  og	  Holstebro.	  Det	  giver	  mulighed	  
for	  at	  tiltrække	  nye	  medlemmer	  til	  foreningerne,	  som	  kan	  prøve	  mange	  forskellige	  tilbud	  gennem	  Fitdeal.	  
Erfaringerne	  er,	  at	  deltagerne	  ofte	  bliver	  nye	  medlemmer	  i	  foreningerne,	  efter	  anvendelse	  af	  tilbuddene	  i	  
Fitdeal.	  
Det	  koster	  150.000	  kr.	  at	  få	  kommunen	  på	  Fitdeal.	  
Kasper	  fortæller	  om	  Sport	  to	  go.	  Konceptet	  anvendes	  i	  Aalborg,	  Århus,	  Hillerød,	  Esbjerg,	  Ikast-‐Brande,	  
Herning,	  Gladsaxe	  og	  Roskilde.	  Kasper	  undersøger	  konceptet.	  
Det	  aftales	  at	  der	  holdes	  et	  fællesmøde	  sammen	  med	  IS,	  hvor	  repræsentanter	  fra	  Fitdeal	  og	  Sport	  to	  go	  
kan	  fortælle	  om	  hvert	  deres	  koncept.	  
	  
6.	  Opfølgning	  på	  ”Unge-‐byråd”	  v/	  Henrik.	  
	  
Antallet	  af	  unge	  er	  faldende.	  	  
Byrådet	  har	  nedsat	  en	  arbejdsgruppe	  vedr.	  unge-‐byråd.	  Brian	  undersøger	  om	  FUF	  kan	  deltage	  i	  arbejdet	  i	  
det	  regi.	  Kasper	  og	  Muhammed	  er	  interesseret	  i	  at	  deltage	  i	  arbejdsgruppen.	  



7.	  Opfølgning	  på	  skiltning	  ved	  arrangementer	  v/Steen	  
	  
Steen	  har	  undersøgt	  skilte	  reglerne	  ved	  kommunen.	  Det	  er	  ikke	  tilladt	  med	  skiltning	  ud	  mod	  vejen,	  eneste	  
undtagelse	  herfra	  er	  valgplakater	  og	  cirkusplakater.	  
FUF	  tager	  det	  til	  efterretning.	  
	  
8.	  Opfølgning	  på	  henvendelse	  fra	  ”Frederik”	  v/	  Henrik	  
	  
Udsættes	  til	  næste	  møde.	  
Alf	  og	  Henrik	  deltager	  og	  Kasper	  er	  suppleant.	  
	  
9.	  Orientering	  om	  skolereform	  v/Birgitte	  
	  
Birgitte	  orienterer	  om	  skolereformen.	  
DUF	  har	  haft	  et	  info	  møde	  i	  København	  og	  DUF	  har	  et	  foredrag	  som	  de	  kan	  rejse	  ud	  med.	  
Det	  aftales	  at	  Birgitte	  arbejder	  med	  at	  arrangere	  et	  medlemsmøde	  hvor	  repræsentant	  fra	  DUF,	  og	  en	  
skoleleder	  holder	  oplæg.	  	  
	  
Birgitte	  orienterer	  om,	  at	  valg	  til	  skolebestyrelsen	  er	  d.	  19-‐28.	  maj	  2014,	  og	  på	  det	  konstituerende	  møde	  
skal	  der	  udpeges	  repræsentanter	  fra	  foreningslivet	  til	  skolebestyrelsen.	  	  
	  
10.	  Orientering	  fra	  IS	  v/Karina	  
	  
IS	  arbejder	  med	  skolereformen	  og	  med	  Frederikshavnerordningens	  tilskudspolitik	  –	  senior	  idrætspolitikken	  
	  
11. Orientering fra FOU, Integrationsråd, Grønt Råd, m.fl. 
 
Der orienteres fra Folkeoplysningsudvalgets konstituerende møde hvor Steen blev formand. 
Foreningernes klublokaler og sammenlægning af klublokaler drøftes 
12. Evt. 
 
Integrationsrådets	  møde	  blev	  aflyst.	  
Grønt	  råd	  har	  møde	  d.	  6.	  marts	  2014.	  
	  

Næste	  møde	  d.	  2.	  april	  2014	  	  i	  Arena	  Nord	  


