
 

 REFERAT STYRELSESMØDE, tirsag, d. 12.09.2017 KL. 17.30-20.30  

     Hos MTB9900, UNGDOMSBORGEN, Møllehus Alle 59, 9900 Frederikshavn. 

 

Tilstede: Henrik (HC), Lone (LP), Camilla (CB), Mohammad (MD) Ole (OR), Hans 

Jørgen (HR), Viviann (VH), Alif (AK). 

Afbud: Irene (IH), Brian (BK), Knud (KH), Birgitte (BM), Knud (KH), Jørgen (JJ), Steen (SJ), 

Mette (MJ) 

Ikke mødt op: Tanja (TN) 

Mødet starter med en kort præsentation af MTB9900 og faciliteterne i Ungdomsbogen. 

 

DAGSORDEN 

 

1. Godkendelse af dagsorden ok 

MD mødeleder 

Kort præsentation i forbindelse med nyt medlem fra Ungdomsskolen (VH). 

VH fortalte om sin baggrund. 

2. Godkendelse af referat fra sidst 
http://fuf.nu/styrelsen/modekalender-og-referater  
 
Spejdermedlems møder LP ønsker for øjeblikket ikke at være med i 
arbejdsgruppen, så HC overtager som ny tovholder. 
 

3. Orienterings runden 

OR  

 Dialog med MTB’er det går godt  

 Havsvømmerne, de går i dialog med Ungdomsskolen. 



 
     VH  

 Orienterer om ungevalget. Ungdomsskolen har åben hus den 5/10  

HR  

 IAB fra IS 

      AK 

 Grønt Råd den 25 september, har fået input fra OR og HC 

       LP  

 Integrationsrådet har lavet aftale med svømmehallen, d i 

nyhedsbrev. LP fremsender omtale se vedhæftet 

 Ny velkomstfolder for tilflyttere, se vedhæftet 

 Integration handlingsplan 2017 som består af 5 Focus områder: 

 integration handlingsplan 2017 Boliger til flygtninge 
 Beskæftigelse og arbejdskultur 
 Undervisning af tosprogede elever 
 Børn og voksnes brug af fritids- og kulturtilbud 
 Opmærksomhed på radikalisering og ekstremisme 

 

  Integrationen i FRH kommune bærer frugt, og de får flere projekt 

penge, blandt andet projekt ”retur til hjemland”. 

 Hele verden i Frederikshavn afholdes i oktober, god tilslutning….. 

CB  

 IAB 

HC  



 
 Møde i multihus,  

Martin og ArenaPark og station besigtiges,  

politiske dialog og besigtigelses tur i okt/nov,  

der skal laves en foranalyse af konsulentfirma. 

Valgmøde med FUF og IS der bliver 3 møder HC sender referat. 

 

 Spejderarbejdet i kommunen halter, der arbejdes på et møde den 

30 oktober med bl.a. Christina Palmstrøm og alle spejderkorps. 

 

 Folkeudvalgsmøde se referatet på kommunernes hjemmeside 

http://frederikshavn.dk/Sider/Moededetaljer.aspx?topemne=e17a99

b7-fd62-43dc-9809-5da77ecb59dd&itemId=14426  

 

4. Punkter til beslutning: 

 Gennemgang af opgaver vedr. opfølgningskonferencen d. 22/9-17 

Der arbejdes på højtryk 

Folder og kuglepenne.OK 

AK projektor-Tusch m.m. 

LP malertape til navneskilte 

HC køber gaver 

HC undersøger lyd  

Møde tid kl. 14.30 d.22/9  

FORBEREDELSESMØDE I FFK FOR ALLE 21/9 kl. 17-18 

 

 Vedtage proces for høringssvar til folkeoplysningspolitikken 2017 

Der laves et møde mellem formænd IS/FUF og Steen. (+evt. BM) 

 

 Tiltag i forbindelse med den forestående valgkamp til KV17 

De 3 møder og Ungevalget. 

Skal FUF deltage aktivt og lave debatindlæg? DRØFTET 

Sammenlægningsforslag er gammel vin på ny flasker, talen gik på 

at der er forskelle som gør det er ikke nogen god ide. Konsulent god 

ide – er allerede FUF vision. Kan køres frem i valgkampen 



 
HC besvarer Asger Mortensens debatindlæg i en artikel 

 

 Hvornår fremlægges FUF visionen om foreningskonsulent 

NU…. Som et svar på Asgers indlæg, blandt andet og hvad skal vi 

gøre forenings sekretariat, skal vi skal måske passe på de personer 

som er på valg ikke skal deltage offentligt i denne her debat som 

FUF styrelsesmedlemmer?  

HC og MD, samt Tommy fra IS forsøger at skrive noget. 

 

5. Punkter til drøftelse: 

 Udsendelse af spørgeskema til alle skoledistrikter, hvad er status? 

VH har haft et møde med skolebestyrelsen og der vil komme et 

dialogmøde, der er kommet en henvendelse fra Nordstjerneskolen, 

der kommer et spørgeskema i forbindelse med broen til skolen. 

Arbejdsgruppen ”Broen til Skolen” kommer med oplæg senere 

FUF har fået henvendelse fra Jan Sørensen, Nordstjerneskolen 

  

 Kandidater til FUF styrelse, formandspost og folkeoplysningsudvalg 

Kandidater til folkeoplysningen udvalget termin dec. 

Vi skal i gang med generationsskifte. Dette er vigtigt, tages op i okt. 

Vi skal finde nogle i Frederikshavn Kommune, som har interesse. 

GENOPTAGES 

 

 Formål med repræsentation i brugerråd for Skolegade/Maskinhallen 

AK og BM skriver en skrivelse til de berørte myndigheder at FUF 

trækker sig ud. Udvalget fungerer ikke, har ikke været indkaldt… 

 

 Skal FUF tage fat i EU’s GDPR krav før april 2018 

(personregisterloven). 

DGI og DUF har meget informations materiale. 

Blandt andet problematikken omkring CPR nummer opbevaring etc. 

Der laves en fælles arbejdsgruppe, Kontakt til kommunen (Alif, 

Jørgen og eventuelt en fra Kommunen samt en fra IS) 

 

6. Eventuelt  

 Mundering IAB 

 Øvrigt Fælles AFSLUTNING MED mtb9900 

 



 
 

Alif Kracht 

Referent 

 


