
 STYRELSESMØDE, torsdag, d. 17.08.2017 KL. 17.00-21.00  

                     GRILL-AFTEN hos Birgitte, Vestergårdsvej 3, Voerså, 9300 Sæby. 

REFERAT 

 

Til stede var: Birgitte, Knud, Camilla, Ole, Henrik, Viviann, Hans Jørn, Steen (ref.) 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt, velkomst til Viviann fra USK, som afløser Christian 

2. Godkendelse af referat fra sidst, herunder KFU samarbejdsaftale 2017 

http://fuf.nu/styrelsen/modekalender-og-referater  
 

Referat og samarbejdsaftale godkendt 
 

3. Orienterings runden  
Steen orienterede om, at samarbejdsaftalen mellem FUF og Kultur og  
Fritidsudvalget er fremsendt og godkendt. Samarbejdsaftalen og KFUs svar er 
rundsendt. 
Knud orienterede om, at en gruppe af mountainbikere med tilknytning til ØVI 
er under etablering i Østervraa.  
ØVIs foreningsudviklingsprojekt med DGI er gennemført med særdeles 
tilfredsstillende resultat. 
Henrik orienterede om, at også Strandbyspejderne nu er kommet med i 
foreningsudviklingsprojekt med DGI. 
Omkring skabelse af foreningshus er der afholdt møde med borgmester og 
den kommunale direktion. Der igangsættes foranalyse. 
Foreningsanalyse fra CKF om div. kommunale tilskud til foreninger 
igangsættes med foreløbig 14 foreninger. 
FUF og IS har afholdt møde med WinKAS. Positivt møde med perspektiver om 
ny foreningsportal med mange muligheder og overskuelighed, genoptages. 
Stafet for livet gennemført med rekorddeltagelse og stor succes. 
Ole orienterede om Frederikshavn Open Water og deres ønske om at blive 
optaget under FUF. FOW kan indtil videre ikke optages, da de kun har voksne 
medlemmer, men FUF er på alle mulige måder parat til hjælpe dem videre i 
processen. Kan optages når der er ungdomsmedlemmer og -aktiviteter. 
Birgitte laver officielt svar til FOW. 
Hans Jørn orienterede om, også IS er tilmeldt DGIs foreningsudviklingsforløb. 
 



4. Punkter til beslutning: 

 Afholdelse af FUF medlemsmøde i Skagen 

Distriktsmødet blev besluttet afholdt i Skagen onsdag d. 13. 

september. (Flyttes dog til primo november) Henrik og Birgitte aftaler. 

 Afholdelse af spejder-medlemsmøde i efteråret 

Spejdermøde afholdes sidst i oktober. Tema er medlems/leder-krisen.  

Involvér Christina Palmstrøm og formand for Folkeoplysningsudvalget. 

Arbejdsgruppe: Henrik, Camilla og Lone. (Lone tovholder) 

 Udsendelse af spørgeskema til alle skolebestyrelserne 

Er der foreningsrepræsentation i alle skolebestyrelser?  

Hvordan er samarbejdet mellem skole og foreningsliv? 

Evaluering + fremadrettet styrkelse ønskes. 

Tages op på næste styrelsesmøde. Birgitte, Steen, Jørgen og Viviann 

udgør arbejdsgruppe, som fremsender udkast. Alif hjælper med teknik. 

 Godkendelse af oplæg til opfølgningskonferencen d. 22/9-17 i FFK 

Oplægget til konferencen godkendt. Arbejdsgruppen arbejder videre. 

Økonomien er ca. 60.000 kr. FUF og IS skyder hver op til kr. 20.000,- ind 

DUF afstår. Flg. medvirker: Fundraiserne, DGI, Søren Østergaard.  

 

5. Punkter til drøftelse: 

 Formål med repræsentation i brugerråd for Skolegade/Maskinhallen 

Udskudt til senere. Alif er pt FUF’s repræsentant i brugerrådet. 

 Kandidater til FUF styrelse, formandspost og folkeoplysningsudvalg 

Drøftet, genoptages 

 FUF samarbejde med Ungdomsskolen og kommunal SSP konsulent 

SSP konsulent indbydes til næste styrelsesmøde. Henrik tager kontakt. 

 Opfølgning på ungdoms handleplanen for FUF Vision 2017-2018 

Udskudt til senere. 

 

 

6. Eventuelt  

Mundering 

Udskydes til senere, deles over to budgetår. 

 Øvrigt – iab. 

 

Næste møde 12. september hos MTB9900, Ungdomsborgen, Fr-havn. Ole er mødeansvarlig. 

STOR TAK TIL BIRGITTE FOR ET FINT VÆRTSSKAB OG FLOT FORPLEJNING TRODS REGNEN. 


