
 STYRELSESMØDE, mandag, d. 15.10.2018 KL. 17.00-20.30  

Lyngså Boldklub, Nørrevej 20, Lyngså, 9300 Sæby 

Afbud: Alif, Anders, Vivian, Bjarke, Mohammad, Bent, Jørgen 

 

DAGSORDEN 
Vi starter mødet med en rundvisning på Lyngså Stadion og hører om Lyngså boldklubs 

historie inden styrelsesmødet afholdes i klubhuset 

1. Godkendelse af dagsorden 

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  

Allan: møde i Grønt Råd. Afbud til SPUK*, idet det er fuldtids kursusdage.  

Hans Henrik: FDF var inviteret til reception i anledning af købstadsjubilæet. De 

har også været med til faneborg. 

Henrik: har indviet Skawdyks ”nye” skib. Paraplyerne til møde i Sæby om 

Vandsportens Hus og Sæby Fritidscenter.  Lidt stille i Multi-huset, Fr.havn. 

Vi har fået tilbagebetalingskrav på pengene fra Kulturstyrelsen for manglende 

afrapportering. Der er dog accepteret rapportering senest 30. oktober, idet det 

oprindelige brev var sendt til forkert modtager.  

Den nye Foreningsportal (erstatter Aktiv Fritid) åbner 1. november, alle 

foreninger får plads. Fremvisning d. 25. oktober.  

Lone: møde i Integrationsråd på tirsdag. Hun er dog forhindret pga arbejde.  

Steen: Der har været diskussion om hvorvidt den nye tilskudsordning skulle 

godkendes på byrådsmøde eller på 2 KU-møder. Resultatet bliver på 

byrådsmøde.  

Der er positive vinde i forvaltningen på flere områder. Det fornemmes på 

formandsmøderne. 

Birgitte: IS-møde i Sæby Golfklub. IS holder workshop i fondsansøgninger d. 10. 

november for medlemsforeninger. Derudover er det besluttet at nye 

medlemmer får gratis kontingent hele resten af året + efterfølgende år.  



Stadig fremgang i Sæby Floorball Klub. God nyhed at landsstævner i floorball 

fremadrettet får base i Frederikshavn. 

 

4. Punkter til beslutning:  

 Godkende bevillinger fra FUF Puljen efter arbejdsgruppens indstilling 

KFUM Skærum har ansøgt om 4000 til reklamefremstød. Vi bevilliger 1000 kr og 

beder om budget, hvis beløbet skal revurderes. Hans Henrik kontakter 

foreningen.  

Frederikshavn Blackhawks har ansøgt om 4000 til rejseudgifter. Vi bevilliger 

4000, Birgitte kontakter. De skal give besked, hvis antallet bliver mindre.  

Til den nye pulje, skal der være system i det. Hans Henrik laver mappe med 

ansøgninger og regnskab. 

Vi lægger rejsebeskrivelser ind i nyhedsbrev og FB. Husk at invitere hende, der 

var i Afrika til foredrag til repræsentantskabsmødet 

 Ændringsforslag til ny Folkeoplysningsordning inden byrådsbehandling 

Tilskudsordning skal godkendes. Steen og Henrik har bestyrelsens godkendelse.  

 Fastlægge afholdelsen af FUF Repræsentantskabsmøde i februar 2019  

11. februar, Strandby. Henrik finder egnet lokale. Mødes kl 17, spisning kl 18.  

 

5. Punkter til drøftelse: 

 Forslag til mødested, emner og gæster til FUF Temadag d. 19. januar 

2019 

Forslag til emner: kommende ungetiltag, synliggørelse af os selv og 

foreninger(markedsføring, betydning for samfundet, os over for 

medlemsforeninger mv)  

Gæster: MIF – Henrik kontakter 

Mødested: Skovlyst, Sæby – Allan kontakter 

Arbejdsgruppe: Henrik, Lone, Birgitte 

 Drøfte arbejdsgruppens oplæg for ny vision 2019/20, FUF PLAN 2020  

Videreføres næste gang 

 



6. Eventuelt  

 Regnskab gennemgåes.  

 Distriktsmøde i Skagen hænger lidt, vi afventer melding fra Skawdyk.  

 Spejdermøde er ikke planlagt endnu.  

 Næste møde: 19. november i Skærum spejderhytten på bakken. 

 

PS. SPUK står for ”Socialt og pædagogisk udviklings- og kursuscenter. 

Kurset handler om at forebygge at udsatte børn/unge indlemmes i bander og er i 

samarbejde med SSP, Frederikshavn 


