
 

  

Efter velkomst og fælles spisning var der oplæg v. Søren Kjeldgaard Jensen fra KFUM-spejderne, Rakkeby 
Gruppe om arbejdet med og hele processen omkring at omdanne spejderhuset til et fælles aktivitetshus 
for byens borgere. Søren Jensen konkluderer, at huset er blevet et stort aktiv.   

Derefter orientering v. Søren Kiil om Østervrå Idræts- og Kulturcenters ønsker om og samarbejde med andre aktører 

om at skabe et ”kraftcenter”.  

  

  

Referat fra generalforsamling iht. dagsorden:  

  

1. Valg af dirigent og referent  

Hans Henrik Christiansen, FDF Frederikshavn 1. kredsvalgt som dirigent, Birgitte Jensen, Sæby Floorball Klub som 

referent  

Dirigenten konstaterede at mødet var korrekt varslet og at der var 25 stemmeberettigede   

  

2. Styrelsens beretning  

Beretningen godkendt med spørgsmål til uddybning af virksomhedsplan, som KFU ønsker samt spørgsmål til 

kommunens tiltag ”En indgang”.  

Der tilkom information om at visse uheldige ved en fejl kunne være kommet til at afmelde nyhedsbrevet, hvis 

man læste det på sin telefon.  Samtidig opfordring til at foreningerne formidler nyhedsbrevene til hele deres 

bestyrelse.   

Der var kommentar om, at det hedder ”Natur- og friluftspolitik” og ikke kun friluftspolitik, som det er nævnt i 

beretningen. Endvidere orientering om, at der arbejdes på at få samarbejde omkring ”Kulturalliancen”, og at 

kommende brugere til ”Midtby-planen” bliver indkaldt til in-put-møde snarest.   

  

3. Regnskab Godkendt  

  

4. Budgetforslag for indeværende år  

Godkendt  

  

5. Godkendelse af nye medlemmer  Ingen nye medlemmer.   

  

6. Indkomne forslag Ingen indkomne forslag  

  

7. Valg af formand  

Henrik Carlsen, Metodistkirkens Spejdere i Strandby genvalgt   

  

8. Valg af næstformand  

Udgår, da næstformand er på valg i ulige årstal  

  

9. Valg af styrelsesmedlemmer  

Birgitte Jensen, Sæby Floorball Klub genvalgt (1 + 3 vakante pladser)  

  

10. Valg af styrelsessuppleanter  

Peter Gislund, FDF Skagen  

Knud Hjørnholm, Østervrå idrætsforening   
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Gunnar Møller Nielsen, SIK 80, Sæby  

Camilla Bjerre, De grønne pigespejder - Frederikshavn  

Som tilforordnet valgtes Christian Nonbo Mikkelsen, Frederikshavn Ungdomsskole  

  

  

Da det ikke har været muligt at supplere styrelsens ordinære pladser, blev det af repræsentantskabet godkendt, 

at vælge 4 suppleanter, med henblik på indslusning i styrelsen med tiden.  

  

11. Valg af revisorer  

Preben Smed Jeppesen, FDF Sæby og Hans Henrik Christiansen FDF, Kreds 1, Frederikshavn  

  

12. Valg af revisorsuppleant  

Eddie Malmgaard Clausen, DDS Peter Wessel, Frederikshavn  

  

13. Eventuelt  

Der var ros til bestyrelsen for arbejdet + opfordring til foreningerne om at indstille yngre kandidater FDFs 

orkester har plads til flere medlemmer  

Tak til Frode Thule Jensen fra KFU for sine tydelige holdninger, til IS-repræsentant Karina Gajhede, de politiske 

repræsentanter Irene Hjortshøj og Brian Kjær og et stort tak til Kurt Munch, FDF, Strandby, for mere end 14 års 

stærkt engagement i styrelsen.  

  

  

  

  

Næste styrelsesmøde 22. februar kl. 17.00 - 21.00 i Skansegade 2, Frederikshavn   
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