
 

 

STYRELSESMØDE D. 11. MAJ 16, DDS PETER WESSEL, ROSEVEJ 64, FR.HAVN 

 

Til stede: Knud, Mohammad, Alif, Steen, Peter, Christian, Karina, Camilla, Birgitte. Lone fra kl. 19 
Afbud: Henrik, Brian, Irene, Gunnar  
 

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN 

Godkendt 

2. GODKENDELSE AF REFERAT 

Godkendt 

3.  ORIENTERINGSRUNDE  

Alif: har arbejdet meget med den nye hjemmeside. Der er ryddet op, men vi skal alle kigge igennem og melde 
tilbage med rettelser/kommentarer mv. Demosiden ses midlertidigt her: http://y2.dk/fuf  
Steen: Der er FOU-møde 120516.  
Knud: Østervråprojektet er klar til første spadestik i august. Alle penge er kommet i hus.  
Christian: Ungdomsskolen arbejder på at formulere 2 konkrete valgfag til folkeskolen og skal nu have etableret 
partnerskaber. Det er en udfordring, at budget 16 ikke er på plads. Men det går godt og der er masser af 
undervisning. 
Karina: dette møde er Karinas sidste som IS-repræsentant hos os. Fremover er det Tommy, der deltager.  
 
4.  PUNKTER TIL BESLUTNING 

- Hvem fordeler FUF kulturarrangementer: Vi prøver løbende at fordele diverse arrangementer mellem 
styrelsens medlemmer. Til næste arrangement i teaterforeningen deltager Steen og Mohammad. 

- Godkendelse af KFU Samarbejdsaftale: drøftes kort. Aftalen nærlæses og returneres til Steen med 
rettelser/bemærkninger mv senest d. 19. maj. 

- Hvordan kommer vi videre med FIT DEAL: Der er arbejdsgruppemøde i morgen, d. 12. maj, hvor der sættes 
status. Før nytår besluttede vi, at vi skulle sætte ekstra ind frem til sommer og at projektet derefter skulle 
køre ved egen hjælp. IS stopper med økonomisk tilskud. Der skal gerne ligge en beslutning om fremtiden i 
løbet af 2 uger.     

- Hvordan kan vi hjælpe?: Nordjysk svæveflyveklub har rettet henvendelse for at høre, om vi på nogen måde 
kan hjælpe dem videre efter, at deres lejemål af landeplads mv ophører. FUF kan ikke anvise nye arealer 
men vil i første omgang henvise til at klubben retter henvendelse til kommunen via En Indgang. Vi vil gerne 
deltage i møder som bisidder for klubben.  

- Hvordan kan vi hjælpe? FSAS – Frederikshavn Sæby Auto Sport, er blevet meddelt, at Ørnedalsbanen skal 
lukkes. Vi kan tilbyde dem samme hjælp som svæveflyveklubben.  

 
5. PUNKTER TIL DRØFTELSE 

- Om To-do-listen og Winkas: Drøftet. FOU har planlagt møde med Winkas. 
- Igangsætning af aktiviteter for ”Stafet for Livet” evt. teaser ide: en tilbagevendende begivenhed. Vi antager, 

at ”markedet” i kommunen er mættet med hjælpere/deltagere/involverede. Vi orienterer om begivenheden 

i nyhedsbrevene + FB. 

- Opfølgning på medlemsmødet i Ålbæk: der var 25-30 deltagere og alle foreninger var repræsenteret. God 

dialog og alt i alt opfattes det af arbejdsgruppen som en succes. Næste møde i Dybvad-området d. 18. maj, 

herefter først i september igen. Tanja fra CKF var deltager som almindelig tilhører.  



- Fritidskonferencen (fast punkt): styrelsen roser et godt program. Mht aftendelen opfordres styrelsen til at 

komme med nogen rimeligt konkrete forslag. Det foreslås, at spare på underholdningen og til gengæld bruge 

flere penge på selve middagen og evt. have lidt stille dinner-musik. 

6. EVENTUELT 
- De to næste møder er i Skagen. Peter og Irene bytter hvis muligt og vi udsætter grill til augustmødet, hvor vi 

ligeledes arbejder med visionerne.   
- Alif vil gerne i arbejdsgruppen for Fritidskonferencen 
 
 
Næste møde: 14. juni 16 (Irene eller Peter arrangerer) 
 
 
TO DO:  

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

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

 Stafet for livet ( Henrik, Alif, Brian, Charlotte, Irene?, Lone?) 
 


