
Repræsentantskabsmøde 2015 
 

Tid   : 26.2 2015 spisning kl.18-19 – herefter rep. møde kl.19-21 

Sted : FFI`s lokaler, Fodboldvej, Frederikshavn 

 

Gæster : LAG Nord : formand Frode Thule Jensen og koordinator Tove Fønss 

 

Formanden Henrik Carlsen bød velkommen til de fremmødte medlemsforeninger og 

gæster. 

Martin  Høeg fra FFI klubben præsenterede stedet og det arbejde der foregår her. 

 

Efter spisningen fortalte formand og koordinator fra LAG NORD  om ”et Vendsyssel i balance” – dækkende de 

ansøgningsmuligheder der er for støtte til diverse projekter – i 2015 er der en pulje på 3.8 mill. til lokaldrevet udvikling i 

Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev kommuner. Der var en del spørgsmål og kommentarer og Koordinator tager også 

gerne ud og rådgiver.  

Se LAG oplæg her   

Koordinator Tove Fønss kan kontaktes via tlf. 2177 3608  Mail eller se hjemmeside 

1.     valg af dirigent 

 

 Hans Henrik Christiansen FDF Frederikshavn 1 

 Dirigenten konstaterede, at Rep. mødet var lovlig indvarslet 

2.     valg af referent 

 

 Lone Høxbroe Pedersen (KFUM spejderne Skærum) 

3.      valg af stemmetællere  

 

 Jørgen Bo Christensen, (Danske Baptistspejder Øster Vrå) 

 Anette Duck, (De grønne pigespejder Aalbæk) 

 Dorthe Næser Christiansen (FDF Frederikshavn 1) 

4.      optælling af stemmeberettiget 

 

 23 

5.     optagelse af nye medlemmer 

 

 Sæby Billiard Klub blev godkendt 

6.     Styrelsens beretning 

 

 Beretningen blev godkendt. 

 Der var dog spørgsmål og uddybende kommentarer til bl.a. emner som Frederikshavner ordningen, CUPS og 

overnatningsmuligheder, forvaltnings samarbejde. 

 Vedr. DUKS samarbejdet : beretning fra Annette Duck blev godkendt 

 Vedr. FUF vision for 2015 : blev gennemgået og godkendt 

7.     regnskab 

 

 Regnskab 2014 blev gennemgået og godkendt 
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8.     budgetforslag for indeværende år 

 

 Budget godkendt. Kontigent stiger fra 100kr. til 200 kr. årligt 

9.     indkomne forslag 

 

 Forslaget om medlemskab blev godkendt. Efter ansøgning om optagelse - er det fremover på det førstkommende 

ordinære styrelsesmøde at det afgøres om optagelse kan finde sted 

 Nye vedtægter findes her 

10.  valg af formand 

 

 Henrik Carlsen (Metodistspejderne Strandby) er valgt 2014 

11.  valg af næstformand 

 

 Mohammad Daneshjou (SFU) 

12.  valg af styrelsesmedlemmer 

 

 Lone Høxbroe Pedersen (KFUM Spejderne Skærum) 

 Alif Kracht Eventyr på Knivholt 

 Steen Jensen (FFI Fodbold) 

13.  valg af styrelses suppleanter 

 

 Kasper Bagenkop Frederikshavn Blackhawks 

 Styrelsen blev bemyndiget til at supplere sig med et medlem til arbejdsopgave 

14.  valg af revisorer 

 Hans Henrik Christiansen (FDF Frderikshavn 1)  

Preben Jeppesen (FDF Sæby) 

15.  valg af revisorsuppleant 

             Eddie Malmgaard-Clausen (DDS Peter Wessel) 

 

16.  eventuelt 

 

           Formanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for det store arbejde der er lagt i styrelsen og for 

samarbejdet med medlemsforeninger , politikere, forvaltning m.fl. 
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