
 

 

STYRELSESMØDE D. 9. NOVEMBER 16, ØVI KLUBHUS, ØSTERVRÅ 

 

Til stede: Knud, Christian, Alif, Birgitte, Tommy, Henrik, Mohammad, Camilla.  
Afbud:  
 

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN 

ok 

2. GODKENDELSE AF REFERAT 

Ok, men med bemærkning om, at den nye forening, der blev nævnt godkendt i sidste referat hedder ”De 
nordjyske lejesvende” 

3. ORIENTERINGSRUNDE  

Steen: orientering fra FOU-møde, anlægsmidler uddelt. 
Henrik: har været til møde hos et par foreninger med almindelig rådgivning.  
Fortæller om hjemmesiden www.nøgletal.dk, der har mange nytte tal/oplysninger fra kommunerne.  
Alif: friluftspolitikken er vedtaget. Grønt Råds struktur er drøftet i rådet. 
Tommy: IS vil spørge foreningerne, om de har problemer med Winkas og efterfølgende indkalde til møde. Det er 
besluttet, at fritidsmessen skal afholdes hvert 3. år 
Christian: Der har været møde i skoleverdenen om integration. God drøftelse og oplysning om disses 
hverdag/udfordringer. Asylcenteret er meget åbne for samarbejde med omverdenen. Som vanligt er der gang i 
den i Ungdomsskolens regi.  
Henrik/Tommy: har været til DGI-konference, hvor der var fokus på at rykke sammen. Facilitetsanalyse blev 
præsenteret.  
 
4. PUNKTER TIL BESLUTNING 

FUF-temadag: Afholdes 21. januar. Arbejdsgrutte: Mohammad, Birgitte, Lone. Forslag til emner: asylcenteret 
(besøg af), skolereformen (besøg af lærer), hvordan møder vi foreningerne (kommunikation, gensidige 
forventninger). Byd ind med gode forslag, der sendes til Birgitte. 
områdemøder: Distriktsmøde Frederikshavn 24. januar. Ansvarlig: Steen, Brian, Henrik, Birgitte 
Ungeindsats og SSP: Anna Roman har nu etableret gadeteam på 4 personer. Punktet bliver orientering + dialog 
på temadagen.  
 
5. PUNKTER TIL DRØFTELSE 

Fritidskonferencen: sidste detaljer  
Ny folkeoplysningspolitik: er sendt i høring, høringsfrist 16. december. Steen, Mohammad og Henrik laver 
forslag til høringssvar.  
Cafe Danish: Nyt tiltag. Torsdage kl. 16-17 på Frederikshavn Bibliotek, under planlægning på Skagen bibliotek.  
FUF og/eller IS (Tommy spørger dem) deltager med en repræsentant hver gang fremadrettet. 1. gang afvikles d. 
17. november, hvor Mohammad deltager.  
Knud Hjørnholm sender info om projektet til os.   
Repræsentantskabsmøde 2017: Arbejdsgruppe: Henrik, Tommy, Camilla, Mohammad. Hvem er på valg? 
FUF Vision: Bliver arbejdspunkt til temadag 
 
6. EVENTUELT 
Der er behov for ekstra bestyrelsesmøde , det aftales d. 13. december kl. 16-18 i Skansegade 2.  
 
 



TO DO:  

 Revision af 25-års-reglen. Samarbejde ml. FUF/IS (Henrik, Mohammad, Karina) 

 Fritidskonference (Henrik, Birgitte, Steen, Knud, Mark Gammelfjord, Alif) 

 Studiebesøg Vejen IC (Henrik, Tommy) 

 Winkas netværksmøder(Henrik, Tommy, Birgitte) 

 Distriktsmøde 21. september??: Frederikshavn midtby (Brian sørger for invitation og lokaler, Birgitte, 
Steen, Henrik) 


