
	  

	  

STYRELSESMØDE	  D.	  1.	  OKTOBER	  15,	  SKANSEGADE,	  FREDERIKSHAVN	  

	  

Til	  stede:	  Henrik,	  Mohammad,	  Kurt,	  Alif,	  Brian,	  Birgitte	  

	  

1. GODKENDELSE	  AF	  DAGSORDEN	  

Godkendt	  med	  bemærkning	  om,	  at	  der	  ikke	  kan	  flyttes	  punkter	  fra	  dagsorden	  til	  drøftelse/beslutning	  med	  ud	  af	  
huset	  (inspirationstur).	  Punkter	  afsluttes	  på	  ordinære	  styrelsesmøder.	  

2. GODKENDELSE	  AF	  REFERAT	  

Godkendt.	  	  	  

3. 	  ORIENTERINGSRUNDE	  	  

Alif:	  Foreningen	  Eventyret	  på	  Knivholt	  nedlægges	  og	  fusionerer	  med	  Amatørscenen.	  
Status	  på	  FitDeal	  arbejdsgruppen.	  	  	  
Der	  er	  positive	  evalueringer	  på	  Foreningernes	  Dag	  
Henrik:	  orientering	  fra	  FOU,	  studietur	  til	  Vodskovhallerne,	  der	  indeholder	  flere	  funktioner.	  	  
Winkas	  –	  mulig	  Swipp	  betalingsaftale.	  
Center	  Ålbæk	  er	  under	  planlægning.	  Heidi	  Becker	  er	  bindeled	  til	  kommunen.	  
Der	  er	  kommet	  invitation	  til	  reception	  fra	  forening,	  som	  ikke	  er	  medlem	  	  hos	  os.	  Vi	  sender	  ikke	  repræsentant.	  
Kurt:	  evaluering	  af	  ”Godt	  Gået”	  ultimo	  oktober.	  
Har	  spurgt	  CKF	  om	  børneattester:	  det	  svares,	  at	  de	  bør	  fornyes	  hvert	  år.	  
Brian:	  Børne/ungeudvalget	  er	  i	  gang	  med	  dialogmøder	  vedr.	  dag-‐	  og	  fritidstilbud.	  Repræsentanter	  fra	  
foreningslivet	  har	  været	  inviteret.	  Man	  er	  interesseret	  i	  en	  model	  for	  samarbejde.	  
	  
4. 	  PUNKTER	  TIL	  BESLUTNING	  

-‐ Brev	  om	  tilbagebetaling	  af	  lån:	  der	  orienteres	  i	  næste	  nyhedsbrev	  	  
-‐ Regnskab	  og	  budget:	  Forslag	  til	  justering	  af	  budget	  er	  godkendt	  og	  vedhæftes	  referat.	  
-‐ Samarbejde	  med	  ungdomsskolen:	  Kurt	  har	  haft	  møde	  med	  ungdomsskolen	  og	  drøftet	  forslag	  til	  projekt.	  FUF	  

ser	  sig	  ikke	  pt	  i	  stand	  til	  at	  imødekomme	  ønsket.	  
-‐ Winkas	  og	  Swipp:	  drøftelse	  vedr.	  emnet	  fortsættes	  	  
-‐ Omlægning	  af	  Aktiv	  Fritid:	  der	  arbejdes	  videre	  med	  det	  
	  
5. PUNKTER	  TIL	  DRØFTELSE	  

-‐ Samarbejde	  med	  Dansk	  Flygtningehjælp:	  udsættes	  
-‐ Fremtiden	  for	  Fit	  Deal:	  drøftet.	  
-‐ Foreningernes	  uddannelse:	  udsættes.	  

	  
6. EVENTUELT	  
-‐ I	  forhold	  til	  attraktive	  dag-‐	  og	  fritidstilbud,	  som	  nævnt	  i	  orienteringsrunden,	  er	  det	  vigtigt	  at	  få	  foreningslivet	  

med.	  Der	  sendes	  opfordring	  ud	  i	  nyhedsbrev.	  
-‐ Novembermødet	  aflyses,	  da	  der	  er	  inspirationstur	  umiddelbart	  efter.	  Ekstra	  møde	  kan	  aftales	  ved	  behov.	  
-‐ Forslag	  til	  modernisering	  af	  regelsæt	  FUF-‐puljen	  udsendes	  og	  drøftes	  næste	  gang.	  

	  
Næste	  møde:	  7.	  december	  (Lone)	  
Herefter	  16.	  januar	  16	  (temadag)	  og	  3.	  februar	  16	  (rep.møde)	  
	  
	  



TO	  DO:	  	  
• FUFpulje	  gennemsyn	  
• Tjekliste	  til	  sammenlægning	  af	  foreninger	  
• Planlægning	  af	  medlemsmøder	  mv	  
• Facilitetsundersøgelse	  –	  hvordan	  kommer	  vi	  videre	  
• Ansvarsliste	  og	  arbejdsliste	  revideres.	  


