
 

 

STYRELSESMØDE D. 11. OKTOBER 16, MASKINHALLEN, FREDERIKSHAVN 

 

Til stede: Christian, Alif, Birgitte, Tommy, Henrik, Mohammad, Brian, Lone, Peter, Irene.  
Afbud:  
 
Før mødets dagsorden orienterede Lars Hoffmann og Elsebeth om det ny center ”Ungdomsskole, klubber og SSP” 
samt den koncentrerede indsats ”Ungeliv – under broen”. 
 

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN 

ok 

2. GODKENDELSE AF REFERAT 

ok 

3. ORIENTERINGSRUNDE  

Christian: Bangsbo Freje og FFI i partnerskabsaftaler med Ungdomsskolen omkring skolereformen – det går godt.   
Brian: kort om baggrunden for hans læserbrev som led i debatten om forskelsbehandling i foreningslivet.  
Henrik: ”Hele verden i Frederikshavn” var også i år et godt arrangement.  
Har været til jubilæum i Skagen Motionscenter og indvielse afnyt FDF-hus i Sæby. 
Oplever at foreningerne har behov for en gennemgang af regler/tilskudsordning + at der er et par foreninger, der 
har svært ved at finde lokaler.  
FOU: der er tilført flere midler til Anlægspuljen. Ca 150 foreninger modtager tilskud fra 
Frederikshavnerordningen. 
Medlemsmødet i Ravnshøj gik godt, der var repræsentanter fra alle foreninger.  
Tommy: IS er i gang med at drøfte strategi og med dialog om 25-års-reglen.  
Birgitte: opfordrer til, at vi vedlægger FUF-folderen alle kort til receptioner mv.  
 
4. PUNKTER TIL BESLUTNING 

FUF-vision: næste gang fortsættes arbejdet med visionerne 
Projektforløb med Ungdomsskolen: ”Kom til kræfterne” for kræftramte børn/unge og ”Velkommen til 
foreningslivet” for herboende udlændinge. Begge projekter arbejdes der videre med.  
Vi arbejder videre med at få en ”foreningsplaymaker” og omdøber titlen, når det er opnået. 
Faldet i antal foreninger og manglende medlemsskaber af børn og unge: foreningsantal er faldet fra ca. 200 til ca 
150 de seneste 4 år og antal udøvere under DIF er faldet med ca 5000 personer. Vi opfordrer til at der bør 
indledes en kommunal analyse af problematikken.   
 
5. PUNKTER TIL DRØFTELSE 

Fritidskonferencen: drøftelse om pressedækning og kommunens rolle i den kommunikative udbredelse.  
Medlemsmøder: mødet i Frederikshavn udsættes til 2017.  
Debat om FUF tiltag i forbindelse med kommunens ungeindsats. Emnet udsættes til næste gang.  
 
6. EVENTUELT 
 
Ny forening godkendt som medlem.  
 
Næste møde:  9. november 16 (Knud arrangerer) 
derudover konferencemøde : d. 2. november 
 



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) 


