
	  

	  

STYRELSESMØDE	  D.	  7.	  APRIL	  15,	  DET	  RØDE	  KLUBHUS,	  RIMMENS	  ALLE,	  FR.HAVN	  

	  

Til	  stede:	  Henrik,	  Mohammad,	  Steen,	  Kurt,	  Lone,	  Birgithe,	  Birgitte	  

	  

1. GODKENDELSE	  AF	  DAGSORDEN	  

Godkendt	  

2. GODKENDELSE	  AF	  REFERAT	  

Godkendt.	  	  	  

3. 	  ORIENTERINGSRUNDE	  	  

Kurt:	  	  
-‐ Godt	  Gået	  Prisen	  uddeles	  30.	  april	  kl.	  17-‐19.	  Der	  er	  rigtig	  mange	  gode	  kandidater	  i	  foreningslivet.	  FUF	  

uddeler	  prisen	  for	  årets	  kulturfund,	  FOU	  uddeler	  for	  Individuel	  præstation.	  	  
-‐ IS	  generalforsamling	  d.	  21.	  april	  –	  Henrik	  og	  Kurt	  deltager.	  
-‐ Der	  er	  planlagt	  2	  kasserernetværksmøder:	  1	  forår	  og	  1	  efterår.	  
Mohammad:	  
-‐ Aktionsgruppen	  fra	  Integrationsrådet	  består	  af	  foreningsaktive	  og	  kommunale	  medlemmer.	  Der	  arbejdes	  

med	  få	  konkrete	  initiativer.	  	  
Henrik:	  
-‐ Frederikshavn	  Sportsdansere	  og	  Dancestudio,	  der	  sammenlægges	  har	  lokalemæssige	  udfordringer.	  De	  vil	  

blive	  ca.	  300	  medlemmer.	  
-‐ 75	  års	  jubilæum	  i	  Strandby/Elling.	  Henrik	  og	  Steen	  deltager.	  	  	  
	  
4. 	  PUNKTER	  TIL	  BESLUTNING	  

-‐ Skal	  vi	  reagere	  på	  KFU’s	  arbejdspapir	  til	  FOU?:	  FUF	  sender	  –	  til	  FOU	  –	  kommentar	  til	  ny	  
Frederikshavnerordning.	  

-‐ Skal	  vi	  bruge	  Det	  Røde	  Klubhus	  som	  foreningernes	  multihus?:	  Nej	  
-‐ Skal	  vi	  hande	  på	  borgmesterens	  svar	  ang.	  Facilitetsundersøgelsen?:	  Vi	  følger	  op.	  Det	  gamle	  udvalg	  analyserer	  

og	  fremlægger	  på	  næste	  møde.	  
-‐ Prioritering	  af	  FUF’s	  visioner:	  Prioritering	  foretages,	  og	  der	  samles	  op	  på	  tidligere	  emner.	  	  
	  
5. PUNKTER	  TIL	  DRØFTELSE	  

-‐ Der	  arbejdes	  videre	  i	  integrationsrådet	  med	  en	  ”Foreningernes	  Dag”	  for	  flygtninge.	  	  
-‐ Foreninger,	  der	  ønsker	  medlemskab	  og	  som	  ikke	  har	  så	  meget	  børne/ungdomsarbejde,	  men	  har	  ønske	  om	  

det,	  optages	  som	  medlem	  i	  en	  periode	  på	  1-‐2	  år,	  såfremt	  foreningen	  fremlægger	  plan	  for	  igangsættelsen	  af	  
arbejdet.	  ”Inden	  prøveperiodens”	  udløb	  evalueres	  der	  på	  projektet,	  og	  endeligt	  medlemskab	  kan	  gives.	  	  

-‐ Moderniseret	  FUF-‐folder	  undervejs.	  Kopi	  af	  forslaget	  rundsendes	  som	  bilag	  til	  dette	  referat.	  Kommentarer	  
og	  forslag	  modtages.	  Endvidere	  er	  der	  mulighed	  for	  avisomtale,	  et	  møde	  sættes	  op.	  	  

-‐ Der	  arbejdes	  på	  en	  tjekliste	  til	  sammenlægning	  af	  foreninger.	  Steen	  laver	  forslag.	  	  
-‐ Styrelsen	  opfordres	  til	  at	  surfe	  rundt	  på	  vores	  egen	  hjemmeside	  og	  rapportere	  til	  Kurt,	  hvis	  der	  er	  forældede	  

oplysninger,	  links,	  der	  ikke	  virker	  mv.	  	  
Derudover	  opfordres	  styrelsen	  til	  at	  invitere	  relevante	  personer	  fra	  egen	  ”FB-‐vennekreds”	  til	  at	  synes	  om	  
FUF’s	  side.	  Det	  gøres	  ved	  at	  gå	  på	  FUF	  Frederikshavn	  –	  til	  venstre	  er	  der	  mulighed	  for	  at	  invitere	  venner.	  	  
	  
	  
	  



6. EVENTUELT	  
-‐ Birgithe:	  der	  er	  ulighed	  ved	  priser	  på	  overnatninger	  på	  skolerne	  i	  forbindelse	  med	  store	  stævner/cups.	  	  
	  

	  
	  
	  
	  

Næste	  møde:	  Onsdag	  6.	  maj	  15	  (Alif)	  
	  


