
 

 

STYRELSESMØDE D. 16. MARTS 17, KNIVHOLT, FREDERIKSHAVN 

 

Til stede: Camilla, Tommy, Alif, Irene, Brian, Henrik, Steen, Tanja, Jørgen, Ole, Birgitte  
Afbud: Lone, Knud, Mohammad 
 
 
1. Gennemgang af dagsorden – ok 
 
2. Kort orientering og præsentationsrunde 
 
3. Godkendelse af referat og forretningsorden 
Foreløbigt mundtligt referat fra generalforsamling, samt godkendelse af ref. fra Temamøde 21. januar 17. Der 
foreslås 2 temamøder/år, og der er for/imod. Alternativt kan temadag flyttes fra januar til efteråret. 
 
4. Opsamling på repræsentantskabsmødet 2017 
Fint møde og god behandling, men lidt trangt med plads. Drøftelse af Jens Tangs kritik.  
 
5. Konstituering af styrelsen 
Fast mødeleder + fast referent – udsættes til næste møde. 
Forretningsudvalg: formand, næstformand, referent. 
 
6. Fastsættelse af mødeplan for styrelsesmøder i 2017/2018 
Som udgangspunkt 2. tirsdag i måneden (alternativt 2. torsdag) fra kl. 17.00 – 20.00(evt. 21.00) 
Alif laver forslag til mødeplan med angivelse af arrangør.  
 
7. Fordeling af arbejdsopgaver og tillidsposter 
Eksisterende fordeling revideres. Ny arbejdsplan eftersendes.  
 
8. Orienteringsrunde 
Henrik: møde om evt. Multihus i Frederikshavn for gym, dans,cheerladies, firmaklubberne. Tilsammen ca 2500 
medlemmer. Næste offentlige møde 28. marts.  
Sæby Spektrum og Vandsportens Hus, 8 forskellige foreninger deltog. Næste offentlige møde 28. marts.  
Birgitte: Præsentationsmøde i Sæby Spektrum. IS holder generalforsamling 4. april. Godt Gået priser er besluttet til 
uddeling d. 20. april.  
Jørgen: møde i politisk styregruppe vedr. talentsportsklasser 
Ole: MTBløb på Palmestranden til sommer. Åbner for mulighed for at bruge begivenheden bredt.  
Tommy: IS har kontaktet Anders Broholm vedr. ulighed i idrætten.  
Camilla: minder om, at vi skal bevillige beløb til Spejdernes Lejr, som tidligere aftalt.  
Alif: Grønt Råd referat vedhæftes dette.  
Irene: Skal til ”kommunalt DGI/DIF topmøde” i Aalborg med efterfølgende åbning af Landsstævne. 
Brian: Kasserernetværksmøde: forvaltningen er ikke forelsket i systemet Winkas, men det bliver brugt af 
foreningerne, akkurat som planen var. Forvaltningen inviterer snarligt til egentligt Winkas-kursus, da der fortsat er 
grund til udvikling/opfølgning.  
Steen: DIF-møde i Slagelse sammen med Tommy og Uffe Borg. Fra FOU opfordres til at styrelsen selv holder sig 
opdateret om dagsorden/ref, på kommunens hjemmeside.  
 
9. Punkter til beslutning: 
- FUF medlemsmøder for 2017, opdatering af mødeplanen 
Henrik indkalder arbejdsgruppe for opdatering. 
 
- Opfølgningsarrangement for Fritidskonferencen d. 12/11-16 
Udsættes til næste møde 



 
- Engagement i Cafe Danish og øvrige igangværende projekter 
Cafe Danish skal have repræsentant fra FUF 1 gang/måned. Knud og Lone laver vagtplan.  
 
10. Punkter til drøftelse: 
 
- Prioriteringer og opfølgning af handleplan for FUF Vision 2018 
Udsættes til næste gang 
 
-FUF tiltag i forbindelse med Kommunens Ungeindsats og nyt SSP 
Udsættes til senere 
 
-FUF’s rolle i forbindelse med KFU Fritidspolitiske Strategiplan 2014 
Udsættes til senere. 
 
-Fremtidig kommunikation og pressedækning af FUF’s aktiviteter 
Udsættes til næste gang 
 
11. Eventuelt 
FitDeal nu lukket ned. Restbeløb på 6800 fra IS + FUF indbetales, så er vi kvit. Henrik fremsender regnskab.  


