
 

 

STYRELSESMØDE D. 16. AUGUST 16, FDF, FRITIDSVEJ 2, 9900 SKAGEN 

 

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

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN 

Godkendt 

2. GODKENDELSE AF REFERAT 

Godkendt 

3.  ORIENTERINGSRUNDE  

Lone:  Orientering fra Integrationsrådet om økonomi, Bydelsmødre og ”Hele verden i Frederikshavn”.  
Tommy: Fritidsmessen 4. september har ca. 80 tilmeldte foreninger. Kort om harmonisering af haller + 
tilskudsregler.  
Knud: Multibane og biblioteksprojekt i Østervrå er godt i gang.  
Christian: om status på valgfagsbeskrivelser. Savner at nogen (forvaltningen) tager teten og ansvaret for at få 
lavet en form for vidensbase.  
Henrik: Update på situationen med Vendelbo MC/Sæby Handelsstandsforening.  
Deltaget i reception i Blå Kors’s nye tiltag, Barnets Blå Hus. 
FitDeal: Charlotte er opsagt efter aftale, men vi kender stadig ikke status på evt igangværende projekter og søgte 
fonde.  
Orientering om sommerens længerevarende debat om bl.a. Skagen Kultur- og fritidscenter. 
Orientering om ½-årsmøde med borgmesteren. 
 
4.  PUNKTER TIL BESLUTNING 

- FitDeals fremtid – igen. Opsiges pr. januar 2017. Hvad gør vi med de penge, der er givet tilsagn om? Henrik 
indkalder Mohammed, Birgitte samt Anders Andersen, Christian Mikkelsen og Anne Rom Nielsen fra 
kommunen + evt. Charlotte.   

- Fordeling af ansvarlige for efterårets arrangementer: FRITIDSKONFERENCEN: Alle skal helst være aktiv i en af 
arbejdsgrupperne: 1. Selve programmet, 2. Tilmelding, navneskilte mv., 3. forplejning, 4. logistik.  

- Forslag til arbejdsproces for udarbejdelsen af vision 2018. Næste møde afsættes hovedsageligt til vision. Vi 
skal blive færdige.  

 
5. PUNKTER TIL DRØFTELSE 

- Opfølgning på medlemsmøder: Ravnshøj mv d. 7. september: Birgitte, Henrik, Steen og Lone, der sørger for 
lokaler + smørrebrød.  
Frederikshavn d. 21. september: Birgitte, Henrik, Steen og Brian, der sørger for lokaler, mad og indkaldelser. 

- Fritidskonferencen: overskrifter på arbejdsgrupper etableret. Alle skal helst bidrage i min. 1 af grupperne. 

 

6. EVENTUELT 

- På kommunens hjemmeside henvises til skema med underlig titel. Vi skal forsøge at påvirke forvaltningen til 
en letforståelig hjemmeside.  
NB! Birgitte har været i dialog med Uffe og han vil bringe det videre til ændring.  

- Det foreslås, at vi arrangerer en tema-aften for medlemsforeninger med overskriften ” 
Integrationsudfordringer i foreningsarbejdet” om kulturel forståelse.  



- 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: 12. september 16 kl. 18.00 (Gunnar 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) 


