
 
STYRELSESMØDE D. 9. Maj 2017, FFK Centret, Frederikshavn 

Tilstede: Steen, Knud, Birgitte, Alif, Hans Jørn, Christian, Ole, Jørgen, Camilla 

Afbud: Henrik, Tanja, Mette, Lone, Brian, Irene 

Mødet starter med en præsentation af FFK’s aktiviteter og driften af Centret v/Marianne 

Huset har ca. 2600 medlemmer hvoraf 500 er under 25 år. Incl. virksomhedsmedlemmerne kommer tallet 

på ca. 6500 medlemmer til vidt forskellige aktiviteter.  Der kommer mange forskellige typer mennesker i 

huset, og der opstår specielle træningsfællesskaber. F.eks  er der medlemmer fra 93 år til teenager som 

træner sammen og det er meget unikt. 

Størstedelen af husets drift og vedligehold foregår med frivillig arbejdskraft. Der gøres en aktiv indsats for 

at have en social profil og kunne skabe plads og muligheder til alle.  

Marianne fortalte lidt om Multihus projekt.   

DAGSORDEN 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

Hans Jørgen blev præsenteret som nyt IS medlem 

2. Godkendelse af referat  

Godkendt 

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

3. Orienterings runden  

Jørgen 

Talent sportsklasse del 2. Resultatet er nu blevet 12 elever i 7 klasse,  24 elever i 8 klasse, 26 elever i 9 

klasse.  

Forsøger at løse de knaster, som er mellem Sports College og Talent klasse projektet. 

Sponsordelen ligger lidt underdrejet. 

Camilla 

IAB 

Steen 

Intet folkeoplysningsmøde siden sidst 

Har deltaget i Vandsportens hus og Multihus møder, og nu vil FUF trække sig i baggrunden. 

Hasse (IS) bliver tovholder i Sæby (Vandsportens hus) 

Marianne (FFK) tovholder i Frederikshavn  

Deltaget i DIF møde i Slagelse sammen med FM for IS og Uffe Borg omkring faciliteter og foreninger i 

fremtiden. 

Ville fremlægge det for fritidsudvalget, men blev aldrig taget ind til mødet, men udvalget valgte og forsætte 

samarbejdet med DIF omkring faciliteter 

   

Alif: 

- Møde i Grønt råd. Se vedhæftet referat 



 
- Frederik: Foreningernes dag den 16. september 10 – 14. 

- Legatbogen:  Se vedhæftet mail 

- Foreningernes dag 2017 

- Møde omkring Multihuset i Frederikshavn: 

http://www.fuf.nu/images/dokumenter/Projekter/multihus/M%C3%B8dereferat_den_3_maj.pdf 

Har sagt ja til at deltage i Styregruppen omkring multihuset i Frederikshavn. 

Ole 

Har deltaget i møde i Frederik, Multihus  

Har kontakt til UV Hunt - ny forening. 

Knud 

Indvielse af nyt byggeri i Østervrå 

Uge 39: Vil gerne have en debat med unge i forbindelse med byrådsvalget Dette sker i samarbejde med 

oplysningsforbundene og biblioteket. Det ser ud som om, der er politisk bevågenhed, både landspolitisk og 

lokalt. 

Lægger op til, at FUF deltager. Eventuelt med støtte fra DUF. 

Der kommer lidt mere, når der foreligger noget konkret. Samarbejd eventuelt med Ungdomsskolen. 

Der vil komme en officiel henvendelse til Styrelsesmøde, og det vil blive taget op til beslutning. 

Christian 

Ny inspektør i ungdomsskolen. Ungdomsskolen flytter på Handelsskolen. 

Det nye partnerskab med FFI og Bangsbo kører. 

Brobygningsprojektet mellem foreninger og skoler kører. 

Hans Jørgen 

IS har haft møde med FFI fodbold og deres indbyrdes samarbejdet. 

IS bakker op omkring undersøgelsen af foreningernes regnskab. 

 

Birgitte 

Deltaget i Vandsportens hus. 

Forenings maraton var et godt arrangement. 

FUF’s hjemmeside er rigtigt god. 

Deltager i distriktsmøde i morgen (Steen og Birgitte deltager).  

 

4. Punkter til beslutning: 

• Junimødet prioriteres til handleplan for FUF Vision 2017-2018 

Vedtaget 

• FUF involvering i udviklingsprojekter og i købstadsjubilæum 2018 

Multihus: FUF skal trække sig i baggrunden. 

Vandsportens hus: FUF skal trække sig i baggrunden. 

Købstadsjubilæum 2018: Afventer officiel henvendelse. 



 
• FUF’s analyse og DIF’s projekt om KFU’s Fritidspolitiske Strategiplan: 

Udsættes til næste møde (Henrik bedes at skrive lidt om emnet) 

Skal FUF’s analyse opdateres ?? 

 

• Opfølgningsarrangement for Fritidskonferencen fastsættes til d. 22/9: 

Vedtaget, IS inviteres og gruppen går i gang.    

 

5. Punkter til drøftelse: 

• FUF initiativ i forbindelse med afholdelse af møde med WinKAS 

Forslag om, at FUF og IS slår sig sammen om et møde, hvor WINKAS og kommunen inviteres 

(Tommy og Henrik). 

• Drøftelse af haltilskudsmodel og KFU’s udligningsplan på området 

Afventer. 

• FUF studie- og besigtigelsestur i november evt. samrådsmøde på Fyn 

Det skal flyttes til oktober eller januar 

Der er mange ideer, og vi tager det på næste møde. Birgitte modtager forslag. 

Kunne eventuelt dele det over flere emner. 

• Foreningskursus om bestyrelsesarbejde, opfølgning fra temadag 2017 

Vi skal kigge på samarbejde med det forskellige landsforbund DGI, DUF, etc. 

Kommunikation mellem bestyrelsen og medlemmer etc…..  

• Tiltag om spejdermedlemskrise & boldbanereduktion kan evt. gemmes 

Udsættes 

6. Eventuelt  

• Mundering igen, igen…. 

3 del sæt tilbud til under 1000 kr.: Vedtaget 

Birgitte kommer med prøve sæt til næste møde 

 Børneattester: Vi går forrest. Alif undersøger, om vi har NEMID. 

 DUF artikel omkring Datalovgivning.   

 Mail til flere grupper omkring forskelligt: Brug FUF’s mail 

• Øvrigt 

Næste møde den 8 juni. Ansvarlig Lone 

Således ser det ud resten af mødeperioden. 

Dato Ansvarlig 

Torsdag 17 august Grill? Camilla 



 

Tirsdag 12 september Ole 

Tirsdag 10 oktober Knud 

Tirsdag 14 november Mohammad 

Tirsdag 12 december Jørgen 

Lørdag 13 januar arbejdes lørdag? Birgitte 

Torsdag 8 februar REPRÆSENTANTSKABSMØDE Henrik 

 

 


