
	  

	  

STYRELSESMØDE	  D.	  1.	  OKTOBER	  14	  KL.	  19	  I	  SKANSEGADE	  

	  

Til	  stede:	  Mohammad,	  Henrik,	  Alif,	  Kurt,	  Annette,	  Lone,	  Birgitte,	  Brian,	  Irene,	  Carina	  

	  

1. Godkendelse	  af	  dagsorden	  og	  sidste	  referat	  

Godkendt	  

2. Siden	  sidst	  

Vi	  er	  inviteret	  til	  indvielse	  af	  Bangsbo	  Frejas	  nye	  kunststofbane.	  Birgitte	  eller	  Steen	  deltager.	  

Voerså-‐Lyngså-‐Præstbro	  er	  udvalgt	  til	  distriktsudvalgets	  pilotprojekt	  Landsbyplan	  

3. Nyt	  fra	  FOU	  og	  Budget	  2015	  

Henrik	  orienterer	  generelt.	  Drøftelse	  vedr.	  opsigelse	  af	  Frederikshavnerordningen.	  Vi	  sender	  notet	  om	  
konsekvenser	  i	  næste	  nyhedsbrev.	  

4. Foreningernes	  dag	  

Der	  er	  evalueret	  på	  dagen,	  og	  det	  har	  været	  en	  succes.	  Laves	  der	  lignende	  i	  Skagen	  og	  Sæby?	  Undersøges.	  	  
	  
5. Kort	  orientering	  	  

FitDeal	  igangsat.	  
Der	  er	  afholdt	  2	  kassererkurser	  i	  Winkas.	  
Intet	  nyt	  om	  skolereform.	  Måske	  medlemsmøde	  sidst	  på	  foråret	  med	  erfaringsudveksling.	  
Vi	  bør	  orientere	  mere	  om	  Projekt	  Frivillig,	  evt	  på	  Facebook.	  
	  
6. Økonomioversigt	  

Gennemgåes.	  	  
	  
7. 	  Kurser/seminarer	  	  

Vi	  har	  afsat	  penge	  i	  budget	  til	  kurser/seminarer.	  Del	  gerne	  med	  resten	  af	  bestyrelsen,	  hvis	  man	  falder	  over	  noget	  
relevant.	  	  	  

	  
8. 	  Brug	  af	  TOPVIRK	  

Drøftelse	  om	  muligheder,	  f.eks	  ifbm	  en	  Frivillighedskonsulent.	  Det	  kunne	  også	  være	  en	  seniorjobber.	  Brian	  og	  
Irene	  arbejder	  videre	  med	  tanken.	  
	  
9. Lokalarrangementer/distriktsmøder	  –	  drøftelse.	  

	  

10. Nyt	  fra:	  
DUKS:	  planlægger	  medlemsmøde	  om	  skolereform	  i	  forhold	  til	  spejder	  d.	  17.	  november	  kl.	  19-‐21.30	  
Grønt	  råd:	  Irene	  bliver	  suppleant	  til	  rådet	  
Kort	  fra	  IS,	  Integrationsråd	  og	  Ungebyråd.	  
	  
	  



11. Visionsdebat	  

Visionsdebatten	  fortsættes	  fra	  sidste	  møde.	  Der	  udvælges	  i	  fællesskab	  3-‐4	  fokuspunkter	  for	  arbejdet	  det	  næste	  
år.	  Annette	  sammenfatter	  og	  vi	  fortsætter	  med	  emnet	  næste	  gang.	  	  

	  

Næste	  møde	  5.	  november.	  Lone	  er	  mødeholder.	  	  

Kommende	  møder:	  	  
3.	  december	  –	  Birgithe	  er	  mødeholder	  
4.	  februar	  15	  –	  Henrik	  er	  mødeholder	  
26.	  februar	  15	  –	  repræsentantskabsmøde	  	  
	  
	  
	  


