
	  

	  

STYRELSESMØDE	  D.	  7.	  FEBRUAR	  2015	  HOS	  BANGSBO	  FREJA	  

	  

Til	  stede:	  Henrik,	  Alif,	  Steen,	  Kurt,	  Mohammed,	  Irene,	  Carina,	  Birgitte	  

	  

1. Godkendelse	  af	  dagsorden	  og	  sidste	  referat	  

Godkendt	  

2. Siden	  sidst	  

Der	  har	  været	  afholdt	  møder	  med	  nogle	  foreninger	  vedr.	  sammenlægning.	  

3. Verserende	  sager	  

Der	  har	  været	  henvendelse	  fra	  en	  forening	  vedr.	  tilbagebetaling	  af	  rente/afdragsfrie	  lån.	  FUF	  beder	  FOU	  om	  at	  
drøfte	  sagen,	  og	  vi	  følger	  sagens	  gang.	  

Pt	  er	  der	  3	  konkrete	  foreningssammenlægninger	  i	  proces	  og	  i	  den	  forbindelse	  er	  der	  spurgt	  om	  økonomisk	  
støtte.	  Det	  anses	  som	  en	  FOU-‐opgave	  og	  sendes	  videre.	  FUF	  kan	  hjælpe	  med	  rådgivning	  i	  den	  slags	  og	  der	  tales	  
om	  at	  udarbejde	  en	  tjekliste,	  som	  kan	  følges	  trin	  for	  trin.	  	  

4. Nyt	  fra:	  

FOU:	  er	  høringspart	  i	  udarbejdelse	  af	  ny	  Frederikshavnerordning.	  Kultur	  &	  Fritid	  har	  netop	  udsendt	  nyhedsbrev,	  
der	  indeholder	  en	  procesplan	  for	  arbejdet	  med	  Frederikshavnerordningen.	  

DUKS:	  Rapport	  fra	  DUKS	  tages	  til	  efterretning.	  

IS:	  Kort	  orientering	  

5. Kort	  orientering	  fra	  igangværende	  projekter/arbejdsgrupper:	  
a) FITDEAL:	  Er	  nu	  officielt	  i	  gang.	  Dog	  er	  der	  stadig	  et	  kæmpe	  benarbejde	  i	  forhold	  til	  virksomhedskontakt.	  	  	  
b) WinKas/netværk/kassererkursus: Der afholdes kassererkursus og netværksmøde i foråret. 	  
c) Skolereform:	  det	  er	  uventet	  svært	  at	  hjælpe	  skole	  med	  at	  finde	  foreningsrepræsentant	  til	  bestyrelsen.	  Kort	  

drøftelse	  om	  vi	  fremadrettet	  skal	  involveres	  os	  i	  de	  respektive	  sager	  eller	  om	  vores	  rolle	  udelukkende	  er	  
opfordring	  til	  foreningerne	  om	  deltagelse.	  

d) Grønt	  råd:	  intet	  pt.	  
e) Integrationsråd:	  drøftet	  under	  formiddagens	  tema	  
f) Godt	  Gået	  Prisen:	  d.	  30.	  april	  uddeles	  i	  Arena	  Nord	  en	  række	  priser,	  herunder	  Godt	  Gået	  Prisen.	  Prisens	  

størrelse	  bør	  revurderes.	  Kan	  pengebeløbet	  erstattes	  af	  en	  gave?	  
g) Sommerskole:	  skal	  igangsættes	  med	  det	  samme.	  Med	  i	  næste	  nyhedsbrev.	  	  
h) Frederikshavnerordning:	  Tekst	  omkring	  handicap	  bør	  omformuleres	  
i) Regnskab, godkendelse af budget: godkendt	  
j) Ungebyråd – nyt punkt: Henvendelse fra borgmesteren tages med i førstkommende 

nyhedsbrev. 	  

	  

6. Repræsentantskabsmøde	  

26.	  februar	  2015	  i	  FFIs	  lokaler.	  Vi	  mangler	  at	  finde	  oplægsholder.	  Flere	  på	  sagen.	  	  

	  



	  

7. 	  VISION 2015  
Punkt 7 behandles særskilt i løbet af tema-dagen 
- foreningskonsulent  
- distriktsmøder 
- lokalarrangementer 	  

	  

8. Eventuelt	  	  

Intet	  	  	  
	  

	  


