
 
FUF STYRELSESMØDE, tirsdag, d. 14.11.2017 KL. 17.30-20.30  

                     Hos Mohammad, Mødelokalet, Skansegade 2, 9900 Frederikshavn. 

Tilstede: Henrik (HC), Birgitte (BM), Alif (AK), Mohammad (MD), Lone (LP), Knud (KH), 

Jørgen (JJ), Hans Jørn (HR), Vivian (VN). 

Afbud: Steen (SJ), Irene (IH), Camillia (CB), Ole (OR), Brian (BK), Mette (MJ), Tina (TN). 

 

DAGSORDEN 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Tilføjet 2 punkter 

Ansøgning om Puljemidler (Bangsbo Freja) 

Ansøgning om optagelse i FUF (Ørtoft borgerforening og 

klatrecenter) 

 

2. Godkendelse af referat fra sidst 
http://fuf.nu/styrelsen/modekalender-og-referater  (kort drøftelse af 
referattype). 
 
Der ønskes mere uddybning i referaterne fremover 
 

3. Orienteringsrunden 

Alif (AK)  

Har deltaget i det sidste Gønt råd’s møde i denne valg periode, der 

afventes referat og dette vil blive rundsendt til styrelsen, når det modtages.   

Rådet havde FUF’s 2 punkter til drøftelse 

1. Angående Havsvømmer som anmodede om hjælp med udsættelse af 

bøjer ved Palmestrand, det blev besluttet i Rådet at De skulle henvende 

sig til en indgang, de vil så hjælpe sagen igennem det kommunale system. 



 
2. Cykelsti/gangsti ved Strandbyvej nr 91-93 

 
Dette er et stort ønske, da gæster til sheltere og naturgrunde i dag skal 

krydse en meget trafikeret Strandbyvej på et farligt sted uden forsvarlig 

oversigt sagen er fremført af bl.a. Fællesvirke og et antal foreninger i 

Strandby. Svaret er at sagen ligger i det kommunale system, hvornår 

det bliver udført er pt usikkert, grundet økonomi.  

AK vil fortælle lidt om It og sikkerhed på temadagen i januar. 

Lone (LP)  

Der er arrangeret et inspirations arrangement for interesserede den 30 

november om eftermiddagen for medarbejdere og politikere og frivillige, 

det kommer med i næste nyhedsbrev, LP sender oplægget samt 

invitationen til HC og styrelsen.  

Mohammad (MD) 

Ikke noget 

Birgitte (BM) 

IS har afsluttet deres uddannelse med DGI, HJ vil senere uddybe dette. 

Fyraftensmødet med skolelederne ser ud som det er en succes alle har 

sagt ja og FUF ser frem til et spændende møde. 

Man arbejder på at lave et tilsvarende for de private skoler. 

Der er meget lidt viden ude på skolerne om de muligheder der findes 

omkring foreninger og skolerne. Ungdomsskolen er en fantastisk sparrings 

partner omkring dette.. 



 
DM og HC har været til fælles spejdermøde og man fandt ud at man nok 

skulle samarbejde mere på tværs af grupperne. FUF skal overveje at være 

mere opsøgende på dette område. 

Spejdermødet i Odense, hvor BM/HC deltog, var spændene, der blev talt 

om de mange ting der rører sig de forskellige spejderkorps.. 

Der blev lavet 3 workshops blandt andet folkeoplysnings udvalg, og der 

blev det drøftet hvordan man takler 25 års reglen de forskellige steder 

rundt i Danmark. 

Knud (KH),  

Der arbejdes i Østervrå sammen med ungdomsskolen med omkring 

projektet broen til skolen. Der arbejdes sammen med ungdomsskolen om 

at få 8-9-10klasses elever til at deltage i et arrangement omkring E-sport. 

De er aftalt med ungdomsskolen at de vil evaluere projektet efter 5 gange. 

Vivian (VN). 

Ungevalget var en fantastisk succes, der var lagt rigtigt mange timer i 

arrangementet og det var en fantastisk oplevelse. 

Der har været rigtig stor og positiv mediedækning af arrangementet. 

Det er planlagt, at man vil evaluere arrangementet, både hos de unge 

samt internt i projekt gruppen. 

Jørgen (JJ),  

Følgegruppen vedr. Talentklasser står pt i stampe, dette tages som et 

positivt tegn. 

Det var JJ oplevelse at Ungevalg var en fantastisk oplevelse for de unge. 



 
Hans Jørn (HR),  

IS har været i et forløb med DGI, om at sætte sig mål, blandt andet 

hjemmeside og samarbejdsaftale med kommunen. Det har været et 

spændende og lærerigt forløb, kan kun anbefaledes til andre bestyrelser. 

Der har været møde i Multihusets projektgruppe og der er været nogen 

gode drøftelse. Besigtigelsestur næste weekend. 

Henrik (HC)  

På baggrund af DIF-undersøgelsen, blev HC kontaktet af TV, det var 

måske en lidt sjov vinkel på indslaget, men det er ikke nemt at fortælle 

journalister ”hvad de skal vise” i et kort indslag. 

 Materiale omkring hal harmonisering, et godt materiale og der vil komme 

en høring samt FUF vil tage en drøftelse i styrelsen på mail. 

Orienteringsmøde fra forvaltningen, det er blevet modtaget meget blandet 

ude blandt foreningerne, det gav grobund til debat på efterfølgende 

valgmøde.  

Det kom frem på møderne at forvaltningen skal være bedre til melde 

tilbage omkring regnskaber, når de bliver indkaldt. 

Der har været Folkeoplysningudvalgsmøde først i november. (FOU) 

 Se link til referat 

4. Punkter til beslutning: 

 Kandidater til FUF styrelse, formandspost og folkeoplysningsudvalg 

Henrik Genopstiller som FM til 
repræsentantskabsmødet, dette er 
nok sidste gang, vil gerne stille op til 
Folkeoplysningsudvalget i noget af 
valgperioden (4 år) 



 
Steen Vil gerne stille op til 

Folkeoplysningsudvalget, hvis han 
ikke kommer i byrådet  

Birgitte Vil gerne stille op til 
Folkeoplysningsudvalget 

Camilla  Ønsker ikke at genopstille 
Knud Ønsker ikke at genopstille 
Ole Ønsker ikke at genopstille 
Mohammad  Genopstiller som suppleant  
Mette ? 
Tanja ? 

 

Alif meddelte at han kun tager 2018 og stiller ikke op til styrelsen i 

2019, men vil gerne forsat stille sig til rådighed til hjemmeside o.lign.  

 

Skal FUF lave et formandskab så FUF kan gradvis gennemføre 

generationsskifte? 

Hvilken arbejdsform skal vi se frem ad og er der plads til 

nytænkning? 

Skal vi lave ”job annonce”, en måde at søge kandidater til styrelsen, 

kan det være unge under uddannelse? eller hvad? 

Det vil blive taget op på møde den 12. dec. om kandidater og 

fremtidens struktur. 

 

 Forberedelse af FUF TEMADAG, visioner og 

repræsentantskabsmøde. 

Emner til tema dag: 

 SSP konsulent 

 Ny konstruktion af FUF 

 Organisation udvikling  

Skal vi dele os op og arbejde i flere spor? 

Arbejdsgruppen vil lave et oplæg og vi vil drøfte det på mødet i dec.. 

 

 Ansøgning om Puljemidler 

Ansøgningen blev delvis imødekommet med 2000 kr.  

 

Det blev drøftet og besluttet at ny styrelse skal se på reglerne 

omkring pulje og om vi i det hele taget have den? 

 

 



 
 Ansøgning om optagelse i FUF (Ørtoft borgerforening og 

klatrecenter) 

Godkendt (Klatre Centeret/klubben) 

FUF’s styrelse vil revidere deres optagelses regler på sigt, da der vil komme flere nye 

forenings konstruktioner.  

 

5. Punkter til drøftelse: 

 Opfølgning på skolereformen, projekter og ”Broen til Skolen” 

Det planlagte møde med skolelederne er aftalt til afholdelse. 

Det er meget vigtigt at tilbyde hjælp til foreningerne, ”Broen til 

skolen” viser hvordan laver man et foreningsarrangement. 

Forsøget skal snarest afrapporteres til kulturministeriet. 

  

 Drøftelse af 25 års reglen og den verserende debat i den 

forbindelse. Der har været en livlig debat. 

Der har været både ris og ros i forbindelse med debatten til FUF. 

Der været nogen melding fremme om at ændre nogen regler 

omkring voksne 10 – 50 %, der er mange modeller. FUF afventer 

 

 Hvordan indgår FUF i aktiviteter til Frederikshavns 

købstadsjubilæum  

Forslag om foreningsparade. Forslag om kranballet 

Der blevet forespurgt om FUF kunne stå for dette. 

Konklusionen er der ikke er ressourcer til dette pt.   

 

6. Eventuelt  

 Mundering – SKAL afsluttes denne gang 

Der mangler at nogen opgive størrelser. 

 

 Øvrigt 

Foreningsmesse / foreningernes dag, samarbejde mellem 

Ungdomsskolen/folkeskolen – FUF/IS, det blev aftalt at dette skulle 

drøftes, på et af de kommende møder. 

Haltilskudsmodel drøftes over mail, HC sender oplæg 

 

Regnskab for Konferencer 2016-17 udsendes til styrelsen, HC 

 



 
 

 

Bilag  

17-703 Haltilskudsmodel - Forslag til ny haltilskudsmodel i høring 

Ansøgningen fra Bangsbo Freja – FUF Puljen 

Vedtægter Ørtoft borgerforening og klatrecenter 

 

 

Referent 

Alif Kracht  


