
 

  

FUF STYRELSESMØDE, tirsdag, d. 12.11.2017 KL. 17.30-20.30  

                     Hos Jørgen, Mødelokalet, Ravnshøj-hallen, Ravnshøj, 9900 Frederikshavn. 

Tilstede: Henrik (HC), Birgitte (BM), Alif (AK), Lone (LP), Knud (KH), Jørgen (JJ), Hans Jørn (HR), 

Vivian (VN), Steen (SJ), Camillia (CB). 

Afbud: Irene (IH), Ole (OR), Brian (BK), Mette (MJ), Tanja (TN), Mohammad (MD). 

 

DAGSORDEN 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt, punkt 5 bullet 4 udgår 

2. Godkendelse af referat fra sidst 
http://fuf.nu/styrelsen/modekalender-og-referater   
 
Godkendt 
 

3. Orienteringsrunden  

KH 

E-sport kører nu med 5 gange før jul og 5 gange efter jul, derefter afgør man om 

det skal være en selvstændig sportsgren 

 

SJ 

Intet at bemærke 

 

CB 

Intet at bemærke 

 

HR 

Intet at bemærke 

 

BM 

Floorball klubben i Sæby har haft det økonomisk hårdt på trods af stor 

medlemstilgang. Vi skal være opmærksom på at nye klubber er trængt, al 

indtjening er pt gået til halleje, hvor det kommunale tilskud betales tilbagevirkende, 

men nu begynder det at se lysere ud. 

FUF og IS mangler en foreningskonsulent/fritidskonsulent/begynderkonsulent. 



 

HC 

Ungdomsskolens seneste bestyrelsesmøde, budget er meget stram. 

USK/10kl. center kommer ud med underskud i 2017. 

Bestigelsestur med MULTI huset blandt andet ved BGI ved Horsens. Her fik man 

gode ideer, desuden var man i Bjerringbro og Thisted, Thisted så de på nyt skyde 

anlæg, som også havde andre anvendelses muligheder, grundet man havde 

bygget et godt udluftningsanlæg. 

Nyhedsbreve har indeholdt blandt andet efterlysning af FUF styrelseskandidater.  

Klummen omkring valget afstedkom lidt IS-tilbagemeldinger. Ingen kommentarer 

fra FUF styrelsen i øvrigt. 

 

JJ 

Der har ikke været nogen form for aktivet i gruppen omkring talentsportsklasser. 

 

AK 

Der har været møde med Morten Larsen i forbindelse med MULTIHUS i 

Frederikshavn, pt indsamler han data til beskrivelse af projektet. 

 

LP 

Der været et stort møde med frivillige og folk fra det kommunale, system hvor 

Aydin Soei afholdte foredrag om medborgerskab, radikalisering og negative 

selvfortællinger. Det er planen at sådan et stormøde skal afholdes igen næste år, 

da dette var en stor succes. Generelt går integrationen rigtig godt i Frederikshavn 

Kommune.  

 

 

4. Punkter til beslutning: 

 Kandidater til FUF styrelse, formandspost og 

folkeoplysningsudvalget  
Der er 3 styrelsesmedlemmer på valg samt 2 suppleanter, en suppleant 

ønsker ikke genvalg, HC og KH vil kontakte nogle emner, som kunne være 

interessante. Der vil blive udsendt de 2 fremlagte stillingsbeskrivelser i 

næste nyhedsbrev. 

HC stiller op til folkeoplysningsudvalget 

SJ stiller op til folkeoplysningsudvalget 

BM bliver suppleant for HC 

JJ bliver suppleant for SJ 

    

 Forslag til FUF TEMADAG 20/1-18 og 

repræsentantskabsmøde 2018 
LP fremlagde: Der deles op i to temaer, internt og ekstern tids perioden 

09.00 til 16.30 d. 20. januar i Borgernes hus i Voerså, LP udsender et 

program. Der kommer SSP konsulent Vibeke og ny KFU formand Anders. 

 

Der arbejdes på at repræsentantskabsmødet 2018 skal afvikles på Jerup 

Skole den 8 februar (JJ arbejder videre på sagen). 



 

 Skal FUF reagere på manglende udbetaling fra 

forvaltningen/CKF  
Foreningerne mangler tilskuds-satserne fra CKF, i forbindelse med 

udbetaling i 2017. Det drejer sig om tilskudsudregningerne, så man kan 

dele op i aktivitets tilskud og lokale tilskud, for unge under 25. 

FUF henvender sig til FM for folkeoplysningsudvalget. SJ går til CKF. 

   

 Godkendelse af ny forening, puljeansøgning og møde med 

WinKAS 
Nyt medlem, Sæbyscenen Godkendt (AK tager kontakt) 

WINKAS, forvaltningen skal have samtale omkring udarbejdelsen om 

fornyelse af kontrakten, FUF afventer derfor. 

Sæby Floorball klub og Blackhawks Frederikshavn puljeansøgninger 

omkring tilskud til klubbernes kommende udlandstur. 

Det godkendes, at der udbetales 200 kr. pr. deltager dog maks. kr. 3000,- 

(HC sender ansøgningerne rundt på mail til styrelsen og besked til klubber). 

 

 

5. Punkter til drøftelse: 

 Opfølgning på skolereformen, skoleprojekter og ”Broen til 

Skolen” 
Distrikt skoleleder indkaldt til møde med FUF. Det var et fantastisk positivt 

møde og der var stor enighed om at foreningerne var gode og konstruktive 

at arbejde sammen med, men der var ikke udelt positiv holdning til at der 

skulle sidde repræsentanter fra foreninger og erhvervslivet i bestyrelsen på 

skolerne. Det blev drøftet om skolerne bare kan sige de ikke vil have 

repræsentant, da det var dårlige erfaringer med disse repræsenter. Men det 

kan skolerne ikke, da det er politisk besluttet at der skal være 

repræsentanter. FUF’s holdning er at det skal fastholdes, men det kan være 

man skal kigges på form og metode, så de kun er med når det er relevant. 

FUF vil tage initiativ til et møde omkring dette sammen med nyvalgt B&U 

udvalg, det kommunale system og skolerne. 

Der skal udbredes bedre kendskab til brug af foreningerne i forbindelse 

med foreningers deltagelse i undervisning og husk at foreningerne ikke selv 

står med ansvaret. FUF skal måske være fødselshjælper til at forventnings-

afstemme omkring broen til skolen. 

Man kan se de læringsforløb der PT er udarbejdet på ungdomsskolens 

hjemmeside:  http://www.ungdomsskolen.frederikshavn.dk/laeringsforloeb/ 

Den nedsatte arbejdsgruppe i samarbejde med Ungdomsskolen omkring 

”broen til skolen”  vil kontakte den nye formand for B & U. 

Gruppen skal kigge på en metode til i fremtiden og hvordan designes 

fremtidens foreningsrepræsentants roller/opgaver. 

Ungdomsskolen vil orientere om ”Broen til skolen” på skoleledernes interne 

møde,  

 

     



 Drøftelse af 25 års reglen og kommende haltilskudsordning fra KFU 

Haltilskudsordning, den er pt kun principgodkendt og den er sendt til det 

nye KFU, da der ønskes nye beregninger. Styrelsen har godkendt indsendt 

høringssvar. Det står pt i stampe omkring 25års reglen. 

  

 

 Fremtidig deltagelse i Cafe Danish på Biblioteket i Frederikshavn 

Det er et godt projekt og et spændene projekt. 

LP laver en ny vagt plan for 2018, som udsendes. 

 

 Fremtidig arbejdsform i styrelsen, herunder visioner for 2018, udgår til efter 

repræsentantskabsmødet 2018. 

 

6. Eventuelt  

 Øvrigt – intet at bemærke  

 

Referent 

Alif Kracht 

God jul og godt nytår 


