
	  

	  

STYRELSESMØDE	  D.	  8.	  SEPTEMBER	  15,	  SÆBY	  IDRÆTSCENTER	  

	  

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

	  

1. GODKENDELSE	  AF	  DAGSORDEN	  

Godkendt	  

2. GODKENDELSE	  AF	  REFERAT	  

Godkendt.	  	  	  

3. 	  ORIENTERINGSRUNDE	  	  

Carina:	  orientering	  fra	  IS	  
Lone:	  orientering	  fra	  integrationsrådet	  
Birgitte:	  om	  forslag	  til	  ændringer	  i	  FUF-‐puljen.	  
Alif:	  orientering	  om	  Foreningernes	  Dag	  og	  Grønt	  Råd.	  	  
Henrik:	  orientering	  fra	  FOU,	  bl.a.	  bliver	  der	  ansat	  en	  fritidskonsulent	  i	  kommunen.	  Vi	  er	  spændt	  på,	  hvad	  han	  får	  
af	  opgaver.	  
Østervrå-‐projektet	  er	  et	  skridt	  videre	  og	  der	  er	  kommende	  møde	  i	  Dybvad.	  
Der	  er	  fejl	  i	  udbetalinger	  af	  tilskud	  efter	  Frederikshavnerordningen.	  
Der	  er	  bøvl	  med	  booking	  i	  Winkas.	  	  
Problematik	  omkring	  aktive/passive	  medlemmer	  i	  forhold	  til	  indberetning	  tages	  med	  på	  kassererkursus.	  
Der	  kommer	  ny	  version	  af	  Winkas	  –	  Air.	  Kommer	  der	  præsentation?	  
Der	  har	  været	  møde	  med	  Ejendomscenteret.	  
	  
4. 	  PUNKTER	  TIL	  BESLUTNING	  

-‐ Ansvarsliste	  og	  arbejdsfordeling:	  Alif	  udsender	  nyhedsbrev	  om	  et	  par	  gange	  og	  fremover.	  Resten	  til	  to-‐do-‐
listen.	  	  

-‐ Idræts-‐	  og	  folkeoplysningspolitik:	  udsættes.	  Input	  til	  næste	  gang	  
-‐ Inspirationstur:	  7.	  november	  til	  seminar	  i	  Odense.	  Afgang	  fredag,	  overnatning,	  seminar.	  Kør	  sammen,	  evt.	  i	  

minibus.	  	  
	  
5. PUNKTER	  TIL	  DRØFTELSE	  

-‐ Børneattester:	  Birgitte	  oplever,	  at	  det	  er	  temmelig	  svært	  at	  finde	  oplysning	  om,	  hvordan	  man	  som	  forening	  
afgiver	  erklæring	  om	  indhentelse	  af	  børneattester.	  Der	  er	  modstridende	  oplysninger	  på	  kommunens	  
hjemmeside	  i	  forhold	  til	  Frederikshavnerordningen,	  og	  Uffe	  er	  meget	  svær	  at	  få	  fat	  i.	  Birgitte	  gør	  
opmærksom	  på	  dette	  til	  Uffe	  i	  håb	  om	  noget	  mere	  overskueligt.	  	  

-‐ Budget	  2016	  og	  arbejdsopgaver:	  udsættes.	  
-‐ Styrke	  kontakten	  til	  foreninger:	  Vores	  nyhedsbrev	  har	  ca	  400	  abonnenter,	  så	  der	  er	  en	  stor	  rækkevidde.	  Men	  

vi	  skal	  tænke	  over,	  hvordan	  vi	  styrker	  kontakten	  til	  vores	  medlemmer	  og	  hvad	  vores	  egne	  forventninger	  i	  
forhold	  til	  medlemmerne.	  Punktet	  genoptages.	  	  
	  

6. EVENTUELT	  
Intet	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
Næste	  møde:	  1.	  oktober	  	  (Steen)	  
	  
TO	  DO:	  	  

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


