
	  

	  

STYRELSESMØDE	  D.	  10.	  AUGUST	  15,	  METODISTKIRKEN,	  STRANDBY	  

	  

Til	  stede:	  Henrik,	  Mohammad,	  Steen,	  Kurt,	  Lone,	  Karina,	  Brian,	  Birgitte	  

	  

1. GODKENDELSE	  AF	  DAGSORDEN	  

Godkendt	  

2. GODKENDELSE	  AF	  REFERAT	  

Godkendt.	  	  	  

3. 	  ORIENTERINGSRUNDE	  	  

Alif:	  planlægning	  af	  Foreningernes	  Dag	  er	  i	  gang.	  	  
Der	  er	  møde	  i	  Grønt	  Råd	  d.	  11.	  august,	  og	  der	  skal	  arbejdes	  med	  friluftspolitik.	  	  
Henrik:	  Ålbæk	  idrætsforening	  –	  kort	  indledende	  møde	  om	  muligheder	  for	  sammenlægning	  af	  baner.	  
Møde	  med	  Uffe	  Borg	  vedr.	  håndbold	  VM	  samt	  om	  Winkas	  og	  Frederikshavnerordning.	  	  
	  
4. 	  PUNKTER	  TIL	  BESLUTNING	  

-‐ FUF´s	  budget	  2015	  og	  justering	  af	  puljeordning:	  Budgettet	  kan	  godt	  holde.	  	  
-‐ Proces	  for	  rente	  og	  afdragsfrie	  lån:	  Kommunen	  forfatter	  tekst	  til	  nyhedsbrev	  vedr.	  processen	  for	  lån.	  
-‐ Engagement	  i	  efterårets	  mange	  arrangementer:	  Der	  er	  en	  hel	  del	  arrangementer	  i	  dette	  efterår:	  

Foreningernes	  Dag	  d.	  12.	  september	  –	  her	  er	  samtidig	  flådeøvelse	  med	  4000	  deltagere	  +	  gæster	  
VM	  håndbold:	  Kurt	  deltager	  i	  arbejdsgruppe	  
Ungebyråd	  
Idéaften	  integrationsråd	  d.	  19.	  august.	  Lone	  og	  Alif	  deltager	  
IS	  barsler	  med	  ide	  om	  kommunal	  foreningsdag.	  
Vi	  skal	  bruge	  ”Kalender	  Frederikshavn”	  og	  reklamere	  for	  den	  i	  nyhedsbrev	  +	  fb.	  Umiddelbart	  er	  der	  en	  fejl	  på	  
visning	  af	  aktiviteter.	  Winkas	  skal	  tjekke	  fejlen!	  	  

-‐ Planlægning	  af	  medlemsmøder	  mv.:	  udsættes	  
-‐ Tjekliste	  til	  sammenlægning	  af	  medlemsforeninger:	  udsættes	  
	  
5. PUNKTER	  TIL	  DRØFTELSE	  

-‐ Facilitetsundersøgelse,	  hvordan	  kommer	  vi	  videre:	  udsættes	  
-‐ Hvordan	  får	  vi	  mere	  gang	  i	  FITDEAL,	  hvem	  kan	  hjælpe?	  	  drøftelse	  
-‐ Tiltag	  vedr.	  oplægget	  om	  samarbejdet	  med	  Ungdomsskolen:	  Ungdomsskolen	  kan	  være	  mellemled	  ifht	  

skolereformen.	  Alif	  mødes	  med	  Christian	  Mikkelsen	  om	  mulighederne.	  
-‐ Inspirationstur	  for	  styrelsen:	  Henrik,	  Lone	  og	  Mohammad	  arbejder	  på	  tur	  ultimo	  november.	  

	  
6. EVENTUELT	  
Sommerskole:	  Birgitte,	  Birgithe	  og	  Alif	  indkalder	  de	  indbydende	  foreninger	  til	  indledende	  møde	  vedr.	  alternativ	  
til	  Pulsskolen.	  
	  
To	  do-‐liste:	  udsatte	  punkter	  og	  ønsker	  om	  kommende	  punkter	  vil	  fremover	  lægges	  i	  en	  to	  do-‐liste	  i	  slutningen	  af	  
referaterne.	  	  

	  
	  
Næste	  møde:	  8.september	  15	  	  kl.	  19-‐21.30	  (Birgithe)	  
	  



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


