
 

 

TEMADAG D. 21. JANUAR 17, SÆBY FRITIDSCENTER 

 

Til stede: Jørgen Bo, Camilla, Tommy, Alif, Henrik, Lone, Steen, Christian, Peter, Birgitte  
Afbud:  
 
 
1. Gennemgang af dagsorden - ok 
 
2. Godkendelse af seneste referater - ok 
 
3. Drøftelse af regnskab 2016 og budget 2017 
Regnskab og budget gennemgået og godkendt 
 
4. Drøftelse af formen på årets formandsberetning 
Formandsberetningen krydres med powerpoint og masser af fotos fra årets begivenheder 
 
5. Styrelseskandidater og mulig konstituering 
Drøftet konstituering: Birgitte som næstformand, Lone og Alif som styrelsesmedlemmer, Camilla overtager Birgittes 
sidste år i valgperioden. Der er 3 vakante pladser fra sidste år – dermed er pladserne 1 års perioder. 
Eventuelle  styrelseskandidater drøftet og foreslået. 
 
6. Forberedelse af repræsentantskabsmødet - ok 
 
7. KORT PAUSE 
 
8. DEN STORE VISIONSDEBAT OM FUF 2020 PLAN 
Visionen gennemgået og tilrettet. 
 
9. Snak om kommende formandsstruktur 
En (anden) kommende struktur skal drøftes i den nye styrelse. Obs på eventuel ændring i vedtægterne.  
 
10. Drøftelse af ”Broen mellem Skolen og Foreningslivet” 
Styregruppe: Henrik, Steen, Mohammad. Evt. Tommy Thomsen og Bahram 
Foreningsplaymaker forventes at være Christian Mikkelsen.  
Der er modtaget 130.000 kr fra Kulturministeriet. Styregruppen laver plan for overdragelse af midler til projektet. 
 
11. Orientering om Skolevalget 2/2-2017 – se mail fra DUF 
Det besluttes, at vi prioriterer at koncentrere os om kommunevalget.  
 
12. LANG PAUSE 
 
13. Gennemgang af forslag til folkeoplysningspolitik 
Drøftelse om politikken. Høringssvar formuleres.  
 
14. Opsamling af punkter fra tidligere styrelsesreferater 
Christian orienterer kort om projektet med Integrationsrådet. Starter 9. marts.  
 
15. Beslutning om diverse hængepartier fra 2016 (Cafe Danish) 
Der skal laves vagtplan til deltagelse i Frederikshavn 1 gang/måned kl. 16-17 
 
16. Evaluering og opfølgning på medlemsmøder og borgermøder - udgår 
 



17. Opfølgning på foreningskonferencen, regnskab og næste arrangement 
Camilla har lavet opsamling af de ca. 62 spørgeskemaerne. Sender  snarest overblik.  
Desværre blev de gule sedler, som deltagerne lavede med spørgsmål til politikerne ved en fejl smidt ud. ÆV! 
 
18. Orientering om tilbud fra DUF, DIF, DGI, IDAN og LoA Fonden - udgår 
 
19. Tiltag i forbindelse med kommende KV17 i november og nyt FOU - udgår 
 
20. Orienteringsrunden og evaluering af uddelte arbejdsopgaver - udgår 
 
Med foreløbig 20 punkter stopper oplistningen. Der er forskellige andre ting at krydre dagen: 
 
A. Info om SPEKTRUM SÆBY v/Centerleder Lars K. Nielsen 

Lars gav en fin præsentation af den nuværende drift af Sæby Fritidscenter samt en grundig introduktion til  
tankerne/ønskerne til Sæby Spektrum. 

 
B. Foreningskursus om styrelsesarbejde v/Alif - udgår 
 
C. Debat om FUF’s profil i den offentlige debat v/Henrik - udgår 
 
 


