
 STYRELSESMØDE, mandag, d. 14.5.2018 KL. 17.00-20.00  

Hos Henrik, Strandbyspejderne, Farmen, Strandbyvej 91 og Metodistkirken i Strandby  

 

Afbud: Mohamed, Birgitte og Bent. 

 

DAGSORDEN 

Mødet startede med at Styrelsen besøgte Strandby Metodistkirkes Spejderes faciliteter 

Strandbyvej 91-93, der var besigtigelse og Henrik fortalte om historien for naturområdet. 

1. Godkendelse af dagsorden 

Nyt punkt til drøftelse: Udarbejdelse af høringssvar til KFU om gebyrordning 

2. Godkendelse af referat fra sidst 

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

3. Orienterings runden:  

 Kort omtale af diverse aktiviteter siden sidste FUF styrelsesmøde  

 

Lone: 

integrationsrådsmøde 

Ny tanker fra rådet (Lone udsender materiale)  

Lone fortalte lidt om, hvad integrationsrådet bruger pengene på. 

 

Vivian: 

Orienterede om ”Info-hus” et virtuel rum om radikalisering af unge, 

dette vil vi behandle senere. 

Der er stadig penge tilbage til nye forløb i projekt ”Broen til skolen”. 

Der skal ”skubbes” lidt til projekt ”Velkommen til Foreningslivet” i 

forbindelse med integration af nye borgere, tages op senere. 

 

Alif:  

Er i gang med at arrangere et møde omkring GDPR, har været lidt 

svært og få noget ud af kommunen. IS deltager, dato fastlægges. 



 

Steen: 

Fortalte lidt fra forberedelsesmødet til ”Hele verden i Frederikshavn” 

Der har ikke været møder i folkeoplysningsudvalget siden sidste FUF 

møde, men der stadigvæk meget om tilskudsordninger, multihus, etc. 

 

FOU følgegruppe til analyse af udbetalte tilskud 5-6 år tilbage, der 

dukker desværre nye tilskudssager op, som er uheldige, blandt andet 

forkert anførte kørselstilskud, dette udmunder ud i, at der kommer 

forslag til de kommende procedurer fra FOU. 

Ordlyden af de forskellige regelsæt bliver nu vurderet af jurister. 

 

Hans Jørn:  

IAB 

 

Hans Henrik 

IAB 

 

Jørgen 

Kort fra multibanen i Ravnshøj, som fremsender ansøgning til FOU. Der 

kommer senere mere fra evaluering af talentsportsklasserne. 

 

Allan 

Afventer deltagelse i sit første møde i Grønt Råd. Orienterede om 

status på Ørnedalsbanen 

 

Henrik 

Gruppen omkring samarbejdsaftalen er blevet enig om de sidste 

formuleringer i aftalen, som fremsendes til KFU. 

 

MultiCenter Frederikshavn har været præsenteret for KFU, der var 

meget positive og udvalget ser på, om der kan en hensigtserklæring. 

 

Der er kræfter i gang i Frederikshavn om at starte et Amerikansk 

fodboldhold. Henrik holder møde med Ungdomsskolen, Chr. Risom og 

Michael fra Frederikshavn Cheerleadere (JAM) 

 

Invitation til 75 års jubilæum hos FDF Ålbæk rundsendes styrelsen. 



4. Punkter til beslutning:  

 Genoptagelse af FUF medlemsmøder, spejder/FDF-samling og GDPR 

31 maj dialog møde med alle foreninger og aktører på fritidsområdet 

og KFU, det besluttes at udsætte beslutning om nyt medlemsmøde. 

Møde med spejdergrupperne (Henrik, Lone og HansHenrik undersøger) 

GDPR orienteringsmøde (Alif og Henrik arbejder på en dato med IS) 

 

 Behandling af principper og omtale af FUF puljen for indeværende år 

Udsættes, Birgitte er primusmotor dette, emnet tages op næste gang. 

 

 Engagement i udarbejdelsen af materiale i kommunal tilflyttermappe. 

Der er lavet en tirsdags-klub, FUF holder sig lidt i baggrunden, men vil 

dog gerne formidle kontakt til foreningslivet, deltagelse i 

tirsdagsmøderne bliver kun hvis FUF specielt inviteres, så deltager vi. 

Det vi kan PT er, at byde ind med Aktivfritid.dk  

Hvad kan vi gøre for at det gør det overskueligt for nye tilflyttere, 

Klippekort?  Kontaktpersoner? Øvrige tiltag? etc. 

Kan der evt. findes en person i foreningsverdenen, som kunne være 

interesseret i at deltage og formidle kontakt, alternativt FUF styrelse. 

 

 

5. Punkter til drøftelse: 

 Drøftelse og gennemgang af Frederikshavner-ordningens principper 

FUF må erkende at de blev overrasket over at hele Frederikshavner 

ordning nu sat til debat og opsigelse af KFU. 

Folkeoplysningsudvalget, FUF, IS fik oplægget præsenteret sidste uge. 

KFU vil hæve gebyrerne, det er ikke sikkert det falder i god jord hos alle 

i foreningslivet. 

PT er der underfinansiering på ca. 400.000 kr. ved den forelagte hal-

udligningsordning. Det vil med nuværende ordning blive taget fra 

aktivitetstilskuddet til børn og unge. 

Ved at fjerne 25 års reglen, kan man risikere, at der vil komme flere 

foreninger der vil søge godkendelse under ordningen. 

Det virker underligt, at man først sender gebyraftalen i høringen og 

derefter hele Frederikshavner ordningen? 

FUF’s holdning til gebyr høringen er at den hører sammen med nyt 

regelsæt forFRH ordningen. 

FUF mangler en præcisering af fordelingsnøglen omkring de selvejende 

haller og anlæg. 



Der mangler ca. 300.000 kr. i den nye tilskudsordning til finansiering af 

25-års reglen, det eneste sted man kan hente disse penge er ved, at 

sænke aktivitetstime tilskuddet, hvis man beholder den nuværende 

støtte rdning. 

FUF’s svar vil blive at Gebyr ordningen skal hvile i sig selv, som FUF ser 

det at der mangler ca. 350.000 kr. og dette må IKKE gå ud over tilskud 

til aktiviteter for børn og unge. FUF’s ønske er, at hele ordningen bliver 

forhandlet / beregnet i en helhed og ikke i flere mindre bidder som det 

er tilfældet nu. Derved mistes overblikket. Der udarbejdes høringssvar 

af Hans Henrik, Jørgen, Steen og Henrik, høringssvaret udsendes til 

orientering og endelig godkendelse i styrelsen. 

 

 FUF’s engagement i facilitetsprojekter, DIF projekt og Ørnedalsbanen 

Multihal 

Der kommer en invitation omkring stormøde for multicentret og Hasse 

fra Vandsportens Hus i Sæby ønsker et fællesmøde, Henrik følger op. 

 

DIF Projekt 

Tommy, IS har udfordret forvaltningen, vi afventer et svar og er klar. 

 

Ørnedalsbanen 

FUF har forsøgt at tale banens sag. 

Banen har været til møde med kommunen omkring området, der er 

måske mulighed fo en løsning… FUF kan ikke støtte ekspropriation  

 

 Fremtidig modernisering af styrelsen og samtale om FUF’s visioner’ 

Punktet udsættes til efteråret grundet de mange høringssager 

 

 Høringssvar 

Der vil blive afsat 2 timer på næste møde kun til dette punkt. Drøftelse 

af forslag til ny støtteordning for foreninger i Frederikshavn Kommune. 

 

6. Eventuelt  

 Øvrigt – Intet at behandle 

Bilag: 

a) Tilskudsordning for folkeoplysende foreninger i Frederikshavn Kommune 
http://www.fuf.nu/images/nyheder/nyheder_2015/108281-15_v1_Tilskudsordning_for_foreninger_i_Frederikshavn_kommune.pdf 

b) FUF-Puljen: http://www.fuf.nu/puljer-fonde/fuf-puljen  

c) FUF’s vedtagne Visionsplan 2017/2018: http://www.fuf.nu/om-fuf/visionsoplaeg    


