
 STYRELSESMØDE, mandag, d. 16.4.2018 KL. 17.30-20.30  

Hos Lone, KFUM Spejderne, Fritidshuset, Borgervej 40, Skærum, 9900 Frederikshavn 

Afbud: Alif, Mohammad, Bent 

 

DAGSORDEN 

 

1. Godkendelse af dagsorden - ok 

2. Godkendelse af referat fra sidst 

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

Godkendt med følgende ændringer: Der var afbud fra Jørgen. Per Malmberg 

er nævnt som Peter Malmberg.  
 

3. Orienterings runden:  

 Kort omtale af diverse aktiviteter siden sidste FUF styrelsesmøde  

Steen: orientering fra FOU-møde. Se ref fra mødet og andre relevante 

møder på Frederikshavn Kommunes hjemmeside. 

Jørgen: Orientering fra møde om talentsportsklasserne. Der er pt 6 

idrætsgrene repræsenteret.  

Birgitte: Arbejdsgruppen for skolesamarbejde havde anmodet om møde 

med B&U udvalget. Udvalget holder ikke møder med foreninger, men 

Steen og Birgitte deltog i møde med Anders Brandt, Carsten Sand og 

Amina med henblik på drøftelse om en fremtid for projektet ”Broen til 

skolen”.  

Har også været med IS til møde med bestyrelsen for Arena Nord for at få 

svar på nogle af de henvendelser IS har fået fra deres foreninger. 

Udbyttet fra mødet dog ikke som forventet. Men ros til IS for at tage 

spørgsmål om tilskud op til debat.  

Henrik: Godt gået prisuddeling. Afskedsreception i Skagen Kultur- og 

fritidscenter. Møde i Grønt Råd – ref eftersendes. IS generalforsamling. 



Bestyrelsesmøde i Ungdomsskolen i næste uge.  Til Idan-konference med 

FOU. 

Viviann: Kommende bestyrelsesmøde i Ungdomsskolen – om 

organisationen, nu hvor SSP er kommet under som stabsfunktion + 

eventuelle tiltag ifbm købstadsjubilæum 

4. Punkter til beslutning:  

 Færdiggøre fordeling af FUF arbejdsopgaver og udvalgsposter 2018 

Sidste poster besat. Se særskilt skema 

 Behandling af ansøgning om tilskud fra FUF puljen til en tema-aften  

Metodistkirkens børne- og ungdomsarbejde bevilliges 2500 kr. Alif 

kontakter foreningen 

 Godkende eller afslå tilføjelser og ændringer i KFU samarbejdsaftale  

Aftalen må nødvendigvis vare min. 2 år, altså slut 31.12.2019. 
Steen og Jørgen sender ny formulering vedr. ”partipolitisk neutral” 

 

5. Punkter til drøftelse: 

 Drøfte oplæg fra ungeenheden om kommende SSP samarbejde 

SPUK: Allan og Jørgen følger med fra start 

 Samtale om opfølgning på FUF facilitetspolitik for haller og anlæg 

Facilitetspolitik er ikke færdig (dog er vi efterfølgende inviteret til 

dialogmøde d. 2. maj, sammen med IS) 

 Tiltag for etablering af faciliteter for div. motorsportsaktiviteter  

Vi afventer nærmere orientering fra Ørnedalsbanen. Anders tager kontakt 

til Landroverklubben, som har ønsket samarbejde.  

 Fremtidig modernisering af styrelsen og samtale om FUF visioner 

Udsættes 

6. Eventuelt  

 Øvrigt - intet 

 


