
 STYRELSESMØDE, mandag, d. 5.3.2018 KL. 17.00-20.30  

                     Hos Mohammad, Mødelokalet, Skansegade 2, 9900 Frederikshavn. 

 Afbud: Alif, Lone 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden - OK 

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

3. Præsentation og konstituering 

Hans Henrik Christiansen mødeleder, Birgitte Mathiasen referent 

Forretningsudvalg: Henrik, Steen, Birgitte, Hans Henrik. 

Arbejdsgrupper fordelt. Færdiggøres næste gang 

4. Orienterings runden:  

 Kort omtale af diverse aktiviteter siden sidste FUF styrelsesmøde 

Henrik:  FUF var inviteret til møde med Peter Malmberg, Arena Nord om 

udnyttelsesgraden.  

Steen: Det nye folkeoplysningsudvalg (FOU) konstitueret med Steen som formand og 

Tommy Thomsen (IS) som næstformand. Henrik valgt til medlem af 

Ungdomsskolebestyrelsen. Bjarke Dyhr Lynnerup og Bent Hieronimus Pedersen valgt 

som politiske repræsentanter til FUF. Else Schaltz som medlem af bestyrelsen i Skagen 

Stadion. Der orienteres kort om drøftelser. 

Vivian: Møde om integration med repræsentanter fra forskellige områder + inviterede 

piger fra Mellemøsten.  

Orientering om EU-ungdoms-topmøde på Christiansborg med ca 50 unge deltagere, 

heraf ca 20 fra Frederikshavn kommune. 

Alle: der er generalforsamling i Idrætssamvirket d. 9. april 

 Præsentation af skolereformen og skoleprojekt ”Broen til Skolen” 

Skolegruppen har sendt brev til B&U med ønske om møde med udvalget mhb på 

samarbejde om ”Broen til skolen”. 

Der er endvidere formuleret en pressemeddelelse, som sendes efter aftalt møde med 

B&U.  



Vivian viser som eksempel en lille film om læringsforløb i linedance, filmene findes på 

Ungdomsskolens hjemmeside.  

 Orientering om ”GODT GÅET”, 25-års regel og ny haltilskudsordning  

Birgitte uddeler hædersbevisning for FUF. Der er møde d. 6. marts om udvælgelse af 

modtagere. Begivenheden finder sted d. 12. april i Musikkens Hus, Frederikshavn.  

Ny haltilskudsordning skal under lup igen før vedtagelse. Det får ganske givet 

konsekvenser for drøftelser om 25-års-reglen 

5. Punkter til beslutning:  

 Fastlæggelse af kommende plan for FUF styrelsesmøder 2018 

Som udgangspunkt holdes møder d. 3. mandag i hver måned kl. 17-20.30. Birgitte 

laver mødeplan. 

 Gennemgang og godkendelse af FUF forretningsorden for 2018 

Forretningsorden gennemgået og godkendt 

 Deltagelse i Cafe Danish på Biblioteket i Frederikshavn i 2018 

Som udgangspunkt 1. torsdag i hver måned kl. 16-17. Er man forhindret kan man 

vælge en anden torsdag. Ved behov for byt, aftales dette indbyrdes. Birgitte laver 

mødeplan. 

6. Punkter til drøftelse: 

 Opsamling på FUF Temadag, herunder kommende SSP samarbejde 

SSP lægges sandsynligvis ind som stabsfunktion under Ungdomsskolen.  

”Indsats Ungeliv” – hvad skete der med det?  

FUF er meget interesseret i dialog/evt samarbejde med SSP. Vivian tager teten. Der 

besluttes dialogmøde ml. FUF/SSP d. 28. maj på Ørnedalsbanen 

 Fremtidig arbejdsform i styrelsen, samtale om visioner for 2018 

Punkt til drøftelse næste gang. Fokus på modernisering.  

 

7. Eventuelt  

 Intet 

Mødet starter med en kort præsentation af FUF’s historie, vedtægter og formål, hjemmesiden www.fuf.nu 

m.v. Find bilag til styrelsesmødet på nedenstående links: 

Forretningsorden: 

http://www.fuf.nu/images/nyheder/nyheder_2016/Forretningsorden_for_FUF_20151.pdf  

Arbejdsopgaver: 
 http://www.fuf.nu/styrelsen/arbejdsfordeling  


