
 

 

STYRELSESMØDE D. 14. JUNI 16, FFI, FODBOLDVEJ, FR.HAVN 

 

Til stede: Mohammad, Henrik, Steen, Lone, Brian, Christian, Camilla, Tommy, Birgitte.  
Afbud: Peter, Knud, Alif  
 

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN 

Godkendt 

2. GODKENDELSE AF REFERAT 

Godkendt 

3.  ORIENTERINGSRUNDE  

Lone:  Orientering fra Integrationsrådet: ”Hele verden i Frederikshavn” kommer igen 8. oktober. Der er etableret 
en arbejdsgruppe, der skal lave en frederikshavnermodel af ”Bydelsmødrene” fra Nr. Sundby. Formanden for 
Frederikshavn Boligforening er ny i rådet.  
Camilla: Spejdernes Lejr, der er nedsat arbejdsgruppe med 1 fra hver spejderorganisation. 
Brian: FOU har givet 30.000 kr til Fritidskonferencen.  
Steen: Der er givet EU-midler til opstart af 5 socialøkonomiske virksomheder. Igangsætningen går ikke så hurtigt 
som ønsket.  Kun en enkelt forening har vist interesse for DGI - skab en succesfuld forening 
Christian: Rammerne for budget 16 er stadig ikke på plads. Der er lavet valgfagsbeskrivelser på idræt – de kan 
evt danne grobund for talentklasserne. Orientering om ”Skive DNA”, som er elektronisk portal med beskrivelser 
af undervisningsforløb/-mål. 
Irene: Sundhedsudvalget har indkaldt FUF til møde vedr. økonomi/koordinator til FitDeal. 
Birgitte: efterlyser idekataloget som blev udarbejdet til Skole+ ide-mødet på Nordstjerneskolen i 2014. 
Else har ikke indkaldt Henrik til møde vedr. 25-års reglen, som det var aftalt. FitDeal-mødet med Charlotte er 
udsat til 16. juni.  
Brian: Kan erhvervsplaymaker Tommy Christensen bruges ifbm den understøttende undervisning? 
Henrik: Han og Steen har været til en god IDAN-konference.  
Der kommer nye regler om samlingstelte af en vis størrelse og dette vil få betydning for spejderne.  
SEIF har afholdt møde med Bannerslundhallen. 
Træls at KFU´s dialogmøde blev aflyst pga manglende tilmelding. 
Østervrå fik afslag på stor ansøgning til LOAfonden 
Stor ros til Alif for arbejdet med den nye hjemmeside. Alle skal huske, at sige til Alif, hvis der er småfejl.  
 
 
4.  PUNKTER TIL BESLUTNING 

- Godkendelse af programmen for Konferencen: Program godkendt. DUF laver udkast til invitation. 
- Forslag om studiebesøg hos Vejen IC for halbestyrelser: Formål med besøget skal være netværk, inspiration, 

dialog. Evt lokalt forudgående møde. Der arbejdes videre med sagen, afvikling forår 2017. Henrik og Tommy.  
 
5. PUNKTER TIL DRØFTELSE 

- Initiativ til kasserermøde og Winkas Netværksmøde i efteråret: Der er behov for at genoptage planlægningen 
af netværksmøderne. Tommy spørger om kontaktperson i IS.  

- Presseomtale og præsentation af Fit Deal og ”Stafet for Livet”: Kræftens Bekæmpelse vil gerne støtte deres 

medlemmer i at involvere sig i grupper og dermed gerne støtte FitDeal. Brian, Birgitte, Henrik, Charlotte 

mødes til august – Henrik indkalder.   

- Opfølgning på distriktsmødet i Dybvad: Godt besøgt og afsluttet med positiv kritik. Revideret mødekalender. 

Se under TO DO! 



6. Fritidskonferencen (fast punkt): Tilsagn fra oplægsholdere mv. Pixlart laver noget smart.  

 

7. EVENTUELT 

- Næste møde i Skagen med grill mv. 16. august – alternativt 23. august. HUSK i forvejen at indsende punkter 
til vision til Henrik. Birgitte skriver tekst til nyhedsbrev om at foreningerne kan komme med visionsforslag 

- Brian, Christian og Steen leverer forslag til mundering 
 
 
Næste møde: 16. august 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?) 

 Studiebesøg Vejen IC (Henrik, Tommy) 

 Winkas netværksmøder(Henrik, Tommy, Birgitte) 

 Distriktsmøde 7. 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) 


