
1. Godkendelse af dagsorden   

Godkendt 

2. Godkendelse af referat  

http://fuf.nu/styrelsen/modekalender-og-referater  

Godkendt 

3.  Orienterings runde  

Alif 

har modtaget referatet fra Grønt råd (medsendes) 

 

Henrik 

Sæbygård-skolen vil afvikle en forenings maraton næste år, FUF er blevet 

kontaktet om at orientere i nyhedsbrev, det er programsat til den 21 april 17 

(det varer 24 timer) 

 

Der planlægges et møde i Skagen omkring svømmehallen, for at debattere 

sagen, der er kontakt til de forskellige interessenter. Datoen for mødet 

ligger på 4 eller 5 januar (om aftenen) hvor de forskellige løsninger 

præsenteres. 

Muligheden for at byrådet vil behandle dette inden jul, vides ikke (der er 

kommet mail efterfølgende, mødet fastholdes – men senere i februar ’17).    

Steen 
FOU møde refereres, omkring afslag på ansøgning ”Børn og Unge 9900”, 
tilskud fra anlægspuljen til Dybvadhallen til for-projekt og om byjubilæum. 
Alt dette gjorde at FOU temadag blev udsat, høringsfrist for svar på 
folkeoplysningspolitikken er udsat til 1/2. 

Der er stor interesse fra pressen om hvad FUF nu vil efter konferencen. 

Tommy (IS) 
Spørgsmål om messen og konference aftale fra IS, der var lidt uklar hvad 
der er blevet aftalt i forbindelse med IS’s afvikling af foreningsmessen og 
foreningskonferencen, det blevet aftalt dette skulle afklares skriftligt 
fremover. 

Talentsportsklasser, hvorfor er sportscollege ikke kommet med i det projekt 
Har sportscollege en fremtid? 
 
WinKAS - hvad er fremtiden og stemmer leverancen med det aftalte 

 
Haltilskud møde, det virker som der opbrud og en vilje til at finde en 
løsning, der har været mange problemer. 

Der i øjeblikket 3 ting i spil omkring Haltilskud: 



Lån, bygningsmasse, størrelse og alder, der kommer en form for beregning 

Hvad er belægningen og gebyrerne, man kigger på at finde en ensartet 
gebyr model,  

Efter politisk vurdering vil der falde et gebyr, dette kunne pt ikke beskrives 
 
Knud, Henrik og Steen laver et høringssvar (Tommy er konsulent) 

25 års modellen 
Skal den opsiges? 
Der blev diskuteret og vi kom frem til at det umiddelbart virker som en dårlig 
beslutning 
   

4. Punkter til drøftelse og beslutning: 

 

 Evaluering af Fritidskonferencen samt kort drøftelse om opfølgningskonferencen ’17 

Udskudt til januar ’17 

 Beslutte høringssvar til ny folkeoplysningspolitik (Længere punkt / Steen) 

http://frederikshavn.dk/Sider/Hoering_af_Folkeoplysningspolitik_2017-2020.aspx 

Der kom forskellige ting. 

Hvorfor skrives der, at det er svært at skaffe ledere? 

Der er meget fokus på at skaffe nye teenager, i stedet for at holde på de unge. 

Der kunne nævnes, at man skulle være mere aktive omkring ”sociale”. 

Kraft centre. 

Hørings perioden er udvidet til 2 februar 2017. 

Der nedsættes et udvalg  

Henrik, Steen, Camillia, Alif, Knud, (Tommy konsulent).møde torsdag 12 jan FFI kl. 

16 Høring omkring Folkeoplysningspolitik.   

 

  Finde kandidater til FUF styrelse i 2017 (kort/alle) 

Alle må gerne finde nogle navne  

Bigithe, Gunnar og Peter modtager umiddelbart ikke genvalg. 

 

  Drøfte bypark i Frederikshavn og Dansehus (Henrik/Steen) 

Omkring Arena Nord Parken og pladsen på rådhusøen. 

Der mangler en debat om, hvad skal man ?? 

Stadionområdet er der ikke pt større planer for, da der er manglende økonomi. 

Meningen med hele projektet er at skabe liv og man kan sagtens tænke Arena Park 

og stadion med. Det besluttes at Invitere Anders Brandt til et styrelsesmøde. 

 

Danse hus 

Danse foreningen er en af de største - de lever meget spredt ud over hele byen og 



de oplever jævnligt aflysning da lokalerne skal benyttes til andre ting (terminsprøver 

etc) 

Ideen er at se på muligheden for at lave et gymnastik/dansehus. 

FUF tager det op senere og holder et møde med klubberne. 

  

  Præsentation af Købstadsjubilæum 2018 (kort/Henrik - kan evt gemmes til januar) 

Udskydes 

 

 Ændringsforslag for afgivelse af lokaleleje (meget kort/Henrik) 

Det drøftes om aflysning af lokaler laves om til uge 43 i stedet for som nu i 

september, hvis ikke alle hold startes op, der blev enighed om man skulle vende 

dette med forvaltningen, hvor stort problem det er. 

 

 Budget/regnskab (meget kort - blot en principvedtagelse/Henrik) 

Henrik udarbejder et budgetudkast til næste møde. 

  

  Godkendelse af FG 90 optagelse i FUF 

 Godkendt 

 

 I hvilket omfang skal vi reklamere for FitDeal på hjemmeside og Facebook. 

FB gruppe nedlægges  

Efter nytår skal hjemmesiden renses 

  

 Temadag den 21.1.2017 

Dagen flyttes til den 28 januar fra 0830 – 1400 

 

 Samarbejdet med kræftens bekæmpelse og integrationsrådet 

Der arbejdes på og der kommet penge til dette. 

  

 Mundering 

Udskydes til efter generalforsamlingen 

 

 Opsamling på  aktuelle punkter på ”to do ”listen - Udskydes 

 

 

5. Eventuelt - Udskydes 

 

 


