
 

 

REPRÆSENTANTSKABSMØDE D. 8 FEBRUAR 18 i FFK, Flade Engvej, Frederikshavn 

 

Efter velkomst v/ Henrik Carlsen og fælles spisning fortalte den nyvalgte formand for Kultur- og 
Fritidsudvalget Anders Broholm om hans tanker om området. Anders Broholm sagde bl.a. at han betragter 
foreningslivet som limen, der får andre ting til at hænge sammen, og han ønsker at igangsætte et 
visionsarbejde, der kan danne ramme for udvikling. 
Anders Broholm anerkender foreningslivets udfordringer, bl.a i forhold til at finde frivillige, 
haltilskudsmodel (som skal undersøges nærmere) og 25-års reglen, hvortil han siger at det ikke er ok at 
foreningerne skal splitte sig op i børne- og voksenforeninger. Han undrer sig ligeledes over hvordan 
aktivitetstilskuddet er blevet så lille. 
KFU-formanden gjorde det klart, at han er lydhør og ønsker samarbejde. Han omtaler kommunen som en 
samarbejdspartner og forvaltningen som servicepartner for foreningslivet. 
Efter oplægget lagde Anders Broholm op til dialog/debat, og de fremmødte foreninger fik mulighed for at 
blive hørt. 
Resume fra debatten: 
FSAS, 250 medlemmer. Forvaltningen og FUF skal være bedre til at hjælpe foreninger med problemer. 
Foreningen er frustrerede, da de er blevet opsagt på Ørnedalsbanen og der ikke umiddelbart er alternativer 
i sigte. 
 
Dance Studio, 350 medlemmer, føler sig meget udfordret mht lokaleressourcer. Udfordringerne med at få 
adgang genererer negativ energi og tærer på de frivillige kræfter. De roser Anders Broholm for initiativet til 
Inspirationsmøde og håber, at det bliver fulgt op med årlige møder. Det er dejligt at føle, at man bliver hørt. 
 
FFK får stadigt flere voksne brugere, som f.eks henvises fra læge og fysioterapeuter. Foreslår, at man tilfører 
midler fra sundhedsområdet som supplement til de ordinære midler til FFK og kommende Multihus. 
 
Spejderne i Gærum får nogle ældre spejdere. De har ikke råd til at de bliver medlemmer af forenngen, men 
de må gerne låne hus og bruge faciliteterne. 
 
FDF Sæby har flere voksne og anser dem som en stor gevinst for foreningen, da det er vigtigt at der er 
voksne, som børnene kan spejle sig i. 
FUF: Når voksne medlemmer yder frivilligt arbejde som træner, leder eller med andre opgaver, tæller de 
ikke med til fradrag i fht 25 års-reglen. Voksne medlemmer kan oftest betale lidt mere i kontingent. 
 
Idrætssamvirket: vi skal væk fra snak om 25 års-reglen og i stedet kigge på muligheder mht gebyrordningen. 
 
Anders Broholm afslutte debatten med at sige: ” Det er ikke mig, I skal overbevise. Vi skal sammen 
overbevise politikerne. Jeg ser mig som jeres ambassadør” 
 
  



 
 

 

 
 
 

GENERALFORSAMLING D. 8 FEBRUAR 18 i FFK, Flade Engvej, Frederikshavn 

 
 

Der er optalt 33 stemmeberettigede. 
  
Referat fra generalforsamling iht. dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent og referent 

Marianne Rasmussen, FFK valgt som dirigent, Birgitte Mathiasen (Sæby Floorball Klub) som referent. 
Derudover valgtes stemmetællere: Jørgen Bo (FUF), Camilla Bjerre (FUF), Eddie Malmgaard-Clausen 
(DDS Peter Wessel). 
 

2. Styrelsens beretning 
Beretning indeholdt kort orientering om Vandsportens Hus v/ Hasse Christensen samt kort orientering 
om Multihus v/ Marianne Rasmussen. 
Beretningen godkendt 
 

3. Regnskab 
Godkendt. Derudover godkendelse af regnskab fra Fritidskonferencen og FITDEAL. 
 

4. Budgetforslag for indeværende år 
Spørgsmål til mundering, gaver og budgetteret underskud. Godkendt 
 

5. Godkendelse af nye medlemmer 
Klatreklubben i Ørtoft og Sæby Scenen godkendt af styrelsen siden sidst. 
 

6. Indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag. 
FUF vision 2018 præsenteredes og gav anledning til bemærkninger fra Frederikshavn Skyttekreds i 
forhold til samarbejde med skolerne. 

 
7. Valg af formand 

Henrik Carlsen (Metodistkirkens Spejdere, Strandby) valgt. 
 

8. Valg af styrelsesmedlemmer 
Jørgen Munkholm (Kvissel-Ravnshøj Idrætsforening) 
Allan Olsen, (FSAS) 
Hans Henrik Christensen, (FDF Frederikshavn1. Kreds) 
1 plads ledig til repræsentant, der efterfølgende indstilles fra de kommunale klubber 
 

9. Valg af styrelsessuppleant 
Mohammed Daneshjou (SFU) 
Anders Fuglsang, (FSAS) 
 
Tilforordnet fra Ungdomsskolen: Viviann Skjold Henriksen 



2 politiske repræsentanter udpeges fra kommunen 
 

10. Valg af revisorer 
Eddie Malmgaard-Clausen (DDS Peter Wessel) 
 

11. Valg af revisorsuppleant 
Preben Andersen, (Baptistspejderne, Jerup) 
 

12. Eventuelt 
Karina Gajhede fra Idrætssamvirket takker for godt samarbejde. 
Derudover tak til bestyrelsesmedlemmer, de fremmødte, dirigent mv. 
 
 

 
 

 
 
 
 




