
 

 

STYRELSESMØDE D. 17. MARTS 16, SOGNEHUSET, RAVNSHØJVEJ 150, FR.HAVN 

 

Til stede: Henrik, Mohammad, Alif, Lone, Steen, Gunnar, Knud, Camilla, Birgitte 
Afbud: Irene, Karina, Peter, Birgithe, Brian 
 
Før mødets dagsorden indledte Jørgen Steengaard på inspirerende vis med at fortælle om arbejdet i projektgruppen 
for Ravnshøj/Skærum/Kvissel-samarbejdet. 

 

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN 

Godkendt 

2. GODKENDELSE AF REFERAT 

Godkendt.  To-do-listen revideres næste gang og tilføres tovholder. 

3.  ORIENTERINGSRUNDE  

Alif: orientering om Grønt Råd og Friluftspolitiken, MTB. Bilag vedhæftes udsendelse af ref.  
Lone: Til prisuddeling 19. maj søges kandidater til Integrationsprisen. Integrationsrådet har flere indsatser i gang, 
bl.a. sprogskole i Skagen, praktikpladser, projekt for traumatiserede flygtninge mm. 
Birgitte: IS har generalforsamling 12. april i Arena Nord. Der arbejdes fortsat på fritidsmesse i september, 
invitationer må være på vej ud.  
Steen: fra FOU: folkeoplysningspolitikken skal revideres. På næste møde 31. marts drøftes en model til støtte til 
kontingenter for mindrebemidlede og der vil blive drøftelser om procedure for godkendelse af nye foreninger.  
Forretningsplan til KFU er en slags samarbejdsaftale. Steen laver udkast sammensat af regnskab, budget, vision 
og beretning fra årets repræsentantskabsmøde.  
Henrik: KFU vil gerne med rundt på de kommende medlemsmøder, ligesom de gerne hægter sig på 
fritidskonferencen i november. De har fundet penge (som tidligere var afsat til bl.a fritidsfacilitetsundersøgelsen) 
til deres egen fritidsstrategi, som jo også indeholder områdemøder og fritidskonferencen. Det giver mere 
økonomisk råderum.  
Birgit Hansen er interesseret i og opmærksom på foreningsarbejdet.  
Elitesportsklasser på 6 idrætsgrene som var tænkt til start august 16 udsættes 1 år. Der er også tanker om 
klasser med overskrifter som f.eks. teater o.m.a.  
FitDeal - her arbejdes med hold frem for enkeltpersoner lige pt. Det er vigtigt, at vi taler positivt om det rundt i 
de foreninger, vi har kontakt til. Der arbejdes på samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, integrationsrådet, stille 
piger-projekt, diætister o.m.a 
 
4.  PUNKTER TIL BESLUTNING 

- Plan for afvikling af regionale medlemsmøder 2016-2017: planen godkendt 
- Arbejdsproces for udarbejdelse af FUF Vision mod 2020: Alle udtænker 5 forslag til vision. Møde 16. august 

afsættes til drøftelse af vision.  
- Engagement i ”Spejdernes Lejr” 2017 i Sønderborg – DUKS: Camilla holder øje med udviklingen og punktet 

kører løbende fremad mod lejren.  
- Det videre forløb i ”Udviklingen af Midtbyen” (Frederikshavn): FUF vil gerne være med i dialog (Steen, Alif). Vi 

spørger medlemsforeninger, om de ønsker at bidrage. 
-  
5. PUNKTER TIL DRØFTELSE 

- Styrelsens engagement i kommunens nye KFU-VISIONSSTRATEGI: Vi afventer KFU´s henvendelse. 



- Opfølgning på repræsentantskabsmøde og foreningsuddannelse: Foreningsuddannelse til videre drøftelse + 
evt til vision.  

- Forslag fra KFU om ny tilskudsmodel til haller og 25 års-reglen: udskydes. 
- Den fremtidige udvikling af samarbejdet med WINkas: Vi (Steen, Alif) arrangerer dialogmøde med Winkas 
- Generel drøftelse af Fritidskonferencen d. 12/11-16 (fast punkt): planlægning skrider frem. 
 
6. EVENTUELT 
- Alif foreslår modernisering/renovering af hjemmesiden og har fået tilbud. Emnet besluttes næste gang. 
- Henrik ønsker samarbejde med Frederikshavn teaterforening om ”last minute”-billetter til uddeling til 

foreningsledere.  
- 24. + 25. maj er der Idan-konference i Vejen Idrætscenter. Vil nogen gerne med? Så svar til Steen.  
-  
Næste møde: 13. april 16 (Steen arrangerer) 
 
 
TO DO:  

 Tjekliste til sammenlægning af foreninger 

 Planlægning af medlemsmøder mv 

 Facilitetsundersøgelse – hvordan kommer vi videre 

 Ansvarsliste og arbejdsliste revideres. 
 


