
Styrelsesmøde d. 5. nov. 2014 kl. 17.30 - 21.30 
Kvissel Station, Tolnevej1, Kvissel.	  

 

 

Til	  stede:	  Mohammad,	  Henrik,	  Alif,	  Kurt,	  Lone,	  Birgitte,	  Brian,	  Karina	  og	  Birgithe	  

Poul	  Brassøe	  orienterede	  om	  ”Kvissel	  Station”	  og	  aktiviteterne	  i	  lokalområdet.	  På	  rundvisningen	  besøgte	  
styrelsen	  Frederikshavn	  Modeljernbaneklub.	  

 
1. Dagsorden og sidste referat godkendes 
 
2. Siden Sidst  

Steen Jensen har deltaget i Bangsbo Frejas indvielse af ny kunststofbane 

Henvendelse fra Frederikshavn Sportsdanser Forening. 

Flere foreninger har henvendt sig vedr. sammenlægning af foreninger. 

Der er kommet nye visitkort  
 
3. Nyt fra FOU   

Henrik kommer med en generel orientering. Der er en principbeslutning om ikke at indgå nye private 
lejemål, sålænge det er muligt at finde andre egnede lokaler. Ny frederikshavner ordning kommer på 
primo 2015, FUF fastholder forslag om besparelser på trænerløn fremfor på leje, gebyrer og aktivitet. 
 
4. Status omkring foreningskonsulent (Brian) 

Fritidskonsulent, det undersøges mulighederne for en seniorkonsulent eller en i flexjob. 

Brian kontakter Topvirk. 
 
5. Lokalarrangementer/distriktsmøder  

Henrik orienterer kort. Punktet tages op når der er nyt fra Landdistriktsudvalget 
 
6. Styrelsesarrangement  

Henrik og Birgitte undersøger mulighederne. 
 
7. Kort orientering:  
FitDeal.  

Forslag om forretningsfører og universitets studerende som medhjælp  

Kontakt til foreninger kan evt. foretages af studerende fra UCN i praktik. 

Udviklingen på Fitdeal hjemmesiden kan følges her:   

www.frederikshavn.fitdeal.dk 

 
WinKas (Kurt) 



Indberetningssystem via paraplyorganisationerne mht. fradrag for gaver til foreninger. Birgithe 
undersøger til næste møde. 

Det er besluttet at Kommunen overgår til WinKas lokale booking fra 2015. 

 
Skolereform – Foreninger er PT med på 3-4 skoler 
Kassererkursus under planlægning. 
Uddelinger FUF-Puljen Kurt orienterer. 
 

8. Nyt fra: 
a) DUKS (Peter) – møde 17/11 i Skolegade 
b) IS - Karina orienterer. 
c) Grønt Råd – ingen møde 
d) Integrationsråd – Lone orienterer om, at der er et møde næstkommende torsdag. 
e) Ungebyråd – Mohammed afventer besked fra Kommunen 
 
9. Repræsentantskabsmøde 26/2-2015 og vedtægtsændring  

Lone og Mohammad arbejder videre med repræsentantskabsmødet. 

Kurt har de praktiske informationer, vedtægtsændring tages op senere 

Annette, Lone og Alif er på valg. Forslag til valg indhentes af alle til næste møde. 

Peter og Kasper er som suppleanter på valg. 

a) Sted 
b) Tema/taler 
c) Beretning 
d) Valg 
e) Gaver 
 
10. VISIONSDEBAT III fortsat v/Lone og Birgitte 
 Debat og mindre redaktionelle ændringer. Henrik rundsender endeligt forslag. 
 
11. Næste møder 3/12 (Birgithe), 15/1 Nytårskur og evt. 4/2 (Henrik) 
 
12. Evt. 

Det foreslås at omprioritere dagsordenens punkter til næste gang 
 


