
 

 

STYRELSESMØDE D. 12. SEPTEMBER 16, SIK 80, KLOSTERVÆNGET 30, SÆBY 

 

Til stede: Gunnar, Knud, Christian, Alif, Birgitte, Tommy, Henrik, Mohammad, senere Steen.  
Afbud: Camilla, Lone, Irene 
 

1. ORIENTERINGSRUNDE  

Gunnar:  Rundvisning og orientering om klubben.  
Tommy: Fritidsmessen blev generelt en succes, dog mangel på publikum uden relationer til de deltagende.  
Idrætssamvirket giver sin opbakning til en del af vores mærkesager, f.eks. harmonisering af tilskudsregler og 25-
års reglen.  
Knud: Multibane indvies 1. oktober kl. 10-12. Invitation kan forventes.  
Christian: div. Orientering om Ungdomsskolen. Projektet ”Efter 14” er rigtigt godt.  
Alif: hjemmesiden er næsten helt færdig. Hvis man falder over formuleringer, der trænger til ændring, skal man 
gøre opmærksom på det.  
Birgitte: nye kontaktoplysninger fra d.d. Kalender Frederikshavn trænger til et kig på, om den bruges efter 
hensigten.  
Henrik: resten af tiden med FitDeal kører det på lavt blus, og der undersøges mulighed for samarbejde med 
Ungdomsskolen. 
Har været til ”Blå møde” med friluftsrådet.   
Stafet for livet: ikke så mange foreninger deltog. Men vi bakker også op næste år.  
Idrætspolitik på næste FOU møde – politikken bør gennemgås og revideres til en kombineret 
idræts/foreningspolitik. 
Henrik har fået kritik for at have en skarp tone overfor forvaltningen i nyhedsbrevene.  
Ungebyråd: der er snart valg igen. Kig gerne rundt i eget bagland. 2 medlemmer får ”observatør” status på 
Ungdomsskolens hold ”Politik på den sjove måde”s studietur til Bruxelles.  
 
2.  KORT OM KONFERENCEN 

Der er planlagt 2 møder kun med Konferencen som emne, hhv. d. 29. september og d. 2. november. Det 
forventes at de respektive arbejdsgrupper selv aftaler og afholder nødvendige møder. 
Ingen fra IS har på opfordring ønsket at medvirke i arbejdsgrupperne.   
 
3. VISIONSDRØFTELSE 

De indkomne 14 forslag til visioner blev diskuteret og effektiviseret til 5 forslag. De nye 5 forslag 
gennemarbejdes på kommende møder.  
 
 
Næste møde: 10. oktober 16 kl. 18.00 (Alif arrangerer) + 9. november 16 (Knud arrangerer) 
DERUDOVER: Konferencemøder d. 29. september og 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 19. september: Ravnshøj, Åsted, Kvissel (Lone sørger for invitation og lokaler, Steen, 
Birgitte, Henrik) 

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


