
                                                                                                           

REFERAT AF styrelsesmøde afholdt tirsdag, d. 10.10.2017 KL. 17.00-18.30 i   

MASKINHALLEN, Skolegade 10, 9900 Frederikshavn. 

REFERAT 

Deltagere. Henrik , Birgitte, Hans Jørgen, Steen, Lone, Vivian. Knud, Jørgen. 

1. Godkendelse af dagsorden. 
Dagsorden godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat fra sidst. 
Referat godkendt – enighed om at form og indhold i FUFs referater drøftes 
på et senere møde. 
 

3. Orienteringsrunden. 
Steen J. – folkeoplysningsudvalget – ansøgninger til Anlægspuljen behandlet 
– endelig fordeling endnu ikke foretaget – men godkendelse forventes på 
møde i udvalget den 30.10. 
Henrik C.  – om haltilskudsmodellen – endnu ikke meget information om ny 
model tilgængelig, men FUF har en klar forventning om, at fremtidig model 
sendes til høring hos alle berørte parter. 
- om multihus – arbejde pågår – bl.a. arbejdes med placering og økonomi. 
Vivian H. - om BROEN TIL SKOLEN – foreninger er meget velkomne til at 
kontakte Ungdomsskolen, hvis man har ideer, forslag eller ønsker hjælp til 
kontakt med skolerne, der er i begrænset økonomi til rådighed i dette 
arbejde – henvendelse senest med udgangen af oktober. 
- Åben Hus arrangement i Ungdomsskolen/10. klassecentret en succes. 
Knud H. – Demokratifestivalen en stor succes – højt niveau – stort 
engagement – gentages næste år som DEBATFESTIVAL. 
Lone P – Integrationsrådet inviterer til foredrag om medborgerskab, 
integration, radikalisering i starten af december 17. 
Invitation og program udsendes senere – arrangementet afholdes om 
eftermiddagen – målgruppen er alle, der arbejder med og er interesseret i 
integration i Frederikshavn Kommune, herunder foreninger og frivillige. 
Hans J. – deltaget i møde i Arena Nord – to interessante indlæg, især det om 
tips og tricks til brug af de digitale midler kunne være meget brugbart for 
foreninger – indlæg kan ”købes” til meget rimeligt beløb. 
 
 
 



 

4. Punkter til beslutning: 

 Fordeling af opgaver og spørgsmål ved de forestående valgmøder. 

Birgitte M. deltager i møder i Sæby, Skagen og Frederikshavn og  

sørger for mad i Frederikshavn. 

Jørgen J. deltager i møde i Frederikshavn. 

Steen J. deltager i alle møder, men i egenskab af 

Folkeoplysningsformand. 

Henrik C. – Steen J. – Birgitte M. afklarer ordstyrer program, ordstyrer 

og spørgsmål til panel. 

 Kandidater til FUF styrelse, formandspost og folkeoplysningsudvalg. 

Drøftet – genoptages på næste møde. 

 

5. Punkter til drøftelse: 

 Hvordan stiller FUF sig til CKF dagsorden og fritidskonference indlæg* 

Drøftet – genoptages på næste møde. 

 Deltagelse og tiltag omkring Samrådskonferencen i Odense d. 4. nov. 

Henrik C. og Birgitte M. deltager. 

 Udsendelse af spørgeskema til skoledistrikter, nuværende status? 

Genoptages på næste møde. 

 Forberedelse af  TEMADAG i januar og repræsentantskabsmøde-18. 

Oplæg på næste møde. 

Lone P og Henrik C planlægger – dato for temadag 20.01 – 2018. 

 

 Eventuelt. 

 Mundering 

 Øvrigt 

Punktet udsat til senere møde. 

 

Ref. JJ. 


