
 

 

STYRELSESMØDE D. 13. APRIL 16, KNIVHOLT, FR.HAVN 

 

Til stede: Henrik, Knud, Alif, Steen, Peter, Christian, Karina, Brian, Camilla, Birgitte. Delvis: Rene Jørgensen, 
DGI  

 

Før mødet fortalte Rene Jørgensen, DGI Nordjylland, ansat pr jan. 16 i Frederikshavn Kommune som 
kommunekonsulent lidt DM i foreningsudvikling og ”Bevæg dig for livet”. Rene taler en del om gadeidræt 
og de selvorganiserende unge: Der er en kultur i det, flere er samtidig i organiseret idræt, det er et fristed, 
de får ejerskab. ”Gadeidrættens unge skal måske ikke hjælpes, men samarbejdes med”. 

Drøftelse om de unge i forhold til kommunens plan for den nye rådhuspark. Det er meget fint, at de har et 
sted at være, men hvor skal de gå hen, hvis de har brug for råd, vejledning og hjælp? Hvem har 
”voksenkontakten”? 

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN 

Godkendt 

2. GODKENDELSE AF REFERAT 

Godkendt 

3.  ORIENTERINGSRUNDE  

Birgitte: orientering om møde i Idrætssamvirket. Det er ført til referat, at FUFs kommende ”områdemøder” er på 
vej i samarbejde med kommunen, og at IS absolut mener, at det skal foregå i samarbejde med dem. Birgitte 
husker ikke, at det blev fremlagt som et samarbejde – tværtimod. Karina er enig.  
Alif: har erfaret at Arena Nord har haft møde med Winkas vedr booking og undrer sig over, hvor Winkas er i 
processen. 
”Romitea” er det nye navn for den forening, som er lagt sammen af amatørscenen, rollespilsforeningen og 
teateret.  
Christian: har god oplevelse med FFI´s ”integrationsbold”. Allerede 2. gang kom der flere deltagere og der var 
god karma omkring det.  
Karina: om oplæg ved Morten Arvidsen fra deres generalforsamling. En som ham vil være interessant i forhold til 
kommunens planer om talentsportsklasser. 25-års-reglen er meget omdiskuteret i IS. Bestyrelsen består efter 
generalforsamling, som er Tommy Thomsen fra SMCC med som nyt medlem.  
Steen: FOU: Ny folkeoplysningspolitik gældende fra januar 2017 er under drøftelse. Paraplyerne skal aflevere 
udkast til samarbejdsaftale til kommunen. Der var ingen kandidater til DGI’s Ungelederpris. Økonomisk hjælp til 
kontingentbetaling er sendt til fornyet beslutning.  Alt fra FOU kan læses i mødereferater på kommunens 
hjemmeside.  
 
4.  PUNKTER TIL BESLUTNING 

- Samarbejde med Frederikshavn Teaterforening: vi vil gerne belønne foreningsledere med Last minute-
gratisbilletter. Billetterne kan udbydes på FitDeal. Det besluttes, at vi bruger 5000 kr i en forsøgsperiode. 

- Budget og plan for relancering af www.fuf.nu: Godkendes. Dog bemærkes det, at Winkas systemet burde 
anvendes, hvis vi skal  være politisk korrekte, men eftersom projektet stadig trækkes ud, vælger vi anden 
løsning.   

- Gennemgang af udkast til KFU samarbejdsaftale: Udsættes.  
 
 



5. PUNKTER TIL DRØFTELSE 

- To-do-listen revideres med det samme og ny følger dette referat. 
- Engagement af projekt ”Udvikling af midtbyen”: drøftelse fortsætter næste gang. Steen og Alf er fortsat i 

arbejdsgruppr. 
- Fritidskonferencen (fast punkt): Aftendelen af konferencen er ”tilkøb”. 
 
6. EVENTUELT 
- Ifølge Søren Østergaard har skolereformen statistisk ikke været så hård ved foreningslivet som frygtet.  
 
 
Næste møde: 11. maj 16 (Camilla arrangerer) 
 
 
TO DO:  

 Revision af 25-års-reglen. Samarbejde ml. FUF/IS (Henrik, Mohammad, Karina) 
 Fritidskonference (Henrik, Birgitte, Steen, Knud, Mark Gammelfjord) 

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


