
	  

	  

STYRELSESMØDE	  D.	  17.	  MARTS	  15,	  SKANSEGADE	  2.	  FR.HAVN	  

	  

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

	  

1. GODKENDELSE	  AF	  DAGSORDEN	  

Godkendt	  

2. GODKENDELSE	  AF	  REFERAT	  

Referat	  fra	  temadagen	  godkendt.	  Referat	  fra	  repræsentantskabsmødet	  godkendt	  med	  bemærkning	  om,	  at	  der	  
bør	  tilføjes	  hvilken	  forening	  styrelsesmedlemmerne	  repræsenterer.	  	  

3. GODKENDELSE	  AF	  FORRETNINGSORDEN	  

Mødernes	  længde	  planlægges	  som	  udgangspunkt	  fra	  kl.	  17-‐21.	  
Kørselsgodtgørelse	  fortsætter	  som	  fastsat.	  	  
Forretningsudvalg	  reduceres	  til	  Henrik	  og	  Mohammad,	  der	  via	  forberedelsesmøde,	  hvor	  styrelsesmedlemmer	  
kan	  indkaldes	  efter	  behov	  forbereder	  styrelsesmøder.	  
	  
4. KONSTITUERING	  OG	  KOMMENDE	  MØDER	  	  

Formand	  Henrik	  Carlsen,	  næstformand	  Mohammad	  Daneshjou,	  kasserer	  Jørgen	  Bo	  Christensen,	  sekretær	  
Birgitte	  Jensen.	  
Der	  er	  stadig	  plads	  til	  en	  suppleant	  i	  styrelsen.	  	  
	  
Møderække	  (arrangør	  i	  parentes):	  
Tirsdag	  7.	  april	  15	  (Kurt)	  
Onsdag	  6.	  maj	  15	  (Alif)	  
Fredag	  19.	  juni	  15	  (Henrik)	  
Mandag	  10.	  august	  (Irene)	  
Tirsdag	  8.	  september	  (Birgithe	  Jacobsen)	  
Torsdag	  1.	  oktober	  15	  (Steen)	  
Torsdag	  5.	  november	  15	  (Birgitte	  Jensen)	  
Mandag	  7.	  december	  15	  (Lone)	  
Lørdag	  16.	  januar	  16	  –	  temadag	  (udvalg)	  
Onsdag	  3.	  februar	  16	  –	  repræsentantskabsmøde,	  Østervrå?	  
	  
5. FORDELING	  AF	  ARBEJDSOPGAVER	  

Se	  bilag	  
	  
6. 	  ORIENTERINGSRUNDE	  	  

Nyt	  fast	  punkt	  til	  dagsordenen.	  Kun	  relevant	  og	  kort	  orientering	  –	  ingen	  debat.	  	  
Kurt:	  	  
-‐ kandidater	  til	  Godt	  Gået	  Prisen	  fundet	  og	  arrangement	  på	  plads.	  	  
-‐ Sæbygårdgruppen	  inviterer	  til	  100	  års	  jubilæum.	  Henrik	  og	  Birgitte	  deltager.	  	  
-‐ Orientering	  om	  møde	  om	  overnatninger	  på	  Nordstjerneskolen	  
-‐ Kasserernetværk	  er	  fortsat	  godt	  besøgt.	  Der	  er	  79	  foreninger	  tilmeldt	  Winkas.	  
Steen:	  



-‐ Orientering	  om	  fremtidigt	  samarbejde	  ml	  FOU	  og	  Kultur-‐	  og	  Fritidsudvalget,	  samt	  status	  på	  den	  ny	  
Frederikshavnerordning.	  

-‐ Orientering	  om	  at	  skolerne	  i	  indeværende	  skoleår	  i	  særlige	  tilfælde	  kan	  åbnes	  for	  andre	  i	  ferieperioden.	  
Alif:	  	  
-‐ referat	  fra	  møde	  i	  Grønt	  Råd	  indsættes	  sidst	  i	  dette	  referat	  	  
-‐ FitDeal	  oplever	  god	  interesse	  på	  hjemmesiden.	  Der	  er	  mange	  visninger.	  
Brian:	  
-‐ Socialøkonomiske	  virksomheder	  blomstrer	  i	  kommunen	  
Lone:	  
-‐ Der	  bliver	  i	  næste	  uge	  nedsat	  en	  bredt	  funderet	  aktionsgruppe	  i	  Integrationsrådet.	  	  
Henrik:	  
-‐ Danseforeningerne,	  der	  sammenlægges	  er	  opfordret	  til	  at	  søge	  tilskud	  hos	  FOUs	  initiativpulje	  til	  DGI-‐

konsulent.	  	  
	  
7. 	  PUNKTER	  TIL	  BESLUTNING	  

-‐ Sommeraktivitetskalender:	  Birgitte	  og	  Kurt	  i	  gangsætter	  hurtigt.	  
-‐ Nyt	  medlem,	  Frederikshavn	  Dartklub:	  Ok.	  Dog	  skal	  klubben	  indsende	  beskrivelse	  af	  børne-‐	  ungearbejdet.	  	  
-‐ Indstilling	  til	  ungebyråd:	  FUF	  indstiller	  ung	  fra	  ”Ventilen”.	  
-‐ Kalender	  fra	  DIT	  Vendsyssel:	  som	  udgangspunkt	  reklamerer	  FUF	  udelukkende	  for	  den	  fælles	  kalender:	  

http://www.kalenderfrederikshavn.dk/	  
	  	  
8. PUNKTER	  TIL	  DRØFTELSE	  

-‐ Frederikshavnerordning:	  drøftelse	  af	  folkeoplysningsloven/Frederikshavnerordningen	  
-‐ FUFs	  rolle	  og	  samarbejde	  med	  forvaltningen:	  er	  drøftet	  tidligere	  i	  dagsordenen	  
-‐ Forholdet	  til	  foreninger,	  der	  ikke	  er	  medlem	  af	  FUF:	  hjælp/bistand	  til	  medlemsforeninger,	  nyhedsbrev	  til	  alle	  

som	  sædvanligt.	  Punktet	  genoptages	  på	  næste	  møde	  
-‐ Prioritering	  af	  visioner,	  tema	  og	  punkter	  til	  næste	  dagsorden:	  	  

punkter	  til	  næste	  dagsorden:	  	  
• ”Dating”	  :	  hvem	  har	  ledige	  lokaler/hvem	  mangler	  lokaler	  
• Foreningernes	  dag	  for	  flygtninge	  
• Forhold	  til	  ikke-‐medlemsforeninger	  

	  
9. Eventuelt	  
Intet	  

	  

Næste	  møde	  7.	  april	  kl.	  17-‐21.	  Kurt	  er	  arrangør	  	  

	  
Referat	  fra	  møde	  i	  Grønt	  Råd	  til	  orientering:	  

Referat.doc

	  


