
 STYRELSESMØDE, onsdag, d. 13.6.2018 KL. 16.00-20.30  

Hos Allan og Anders, FSAS, Ørnedalsbanen, Vandløsvej 5, 9300 Sæby 
Deltager: Henrik, Vivian, Hans Jørgen, Mohammed, Hans Henrik, Jørgen, Bent, Allan, Steen, Anders, Birgitte 
Afbud: Lone, Alif 

 
DAGSORDEN 
 

1. Godkendelse af dagsorden.  

Godkendt.  

Godkendelse af referat fra sidst - godkendt 

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

 

2. Orienterings runden:  

Hans Henrik orienterer om ”Forårsfestival” for 5. klasser. Hans FDF-gruppe 

var inviteret. Det minder meget om ”Foreningernes dag”. 

Henrik har været til 75 års jubilæum hos FDF Ålbæk. Vi skal have revideret 

vores gaveregulativ, da der er tvivl om gavers størrelse. 

Birgitte bestiller navneskilte. 

FUF har holdt GDPR-møde. Ca 12 deltagere. Fint bette møde.  

Multihus Frederikshavn bliver nu bakket officielt op af KFU. 

Ansøgningsfrist til anlægspuljen er fremover 1. november 

Vores høringssvar vedr Gebyrmodellen er taget til efterretning, og således er 

beslutning om satsen udsat til den nye tilskudsordning har været i høring og 

er godkendt.  

3. Punkter til beslutning:  

 Behandling af fremsendt ansøgning til FUF puljen for indeværende år 

FDF Frederikshavn får 4000 kr , Lars Kruse, Skagen får 4000 kr og 

Babtistspejderne får 1000 kr  

 Udarbejdelse af høringssvar vedr. KFU udkast til en ny støtteordning 



Høringssvar drøftet og Henrik laver et fælles svar til godkendelse i 

bestyrelsen.  

 

4. Punkter til drøftelse: 

 Drøftelse og gennemgang af Frederikshavner-ordningens principper 

Ikke nået. 

 Aftale om nyt regelsæt og ændret procedure for fordeling af FUF Pulje 

Hans Henrik, Lone og Birgitte laver forslag til revideret regelsæt og 

fremlægger på næste styrelsesmøde. Evt noget om bidrag til 

enkeltpersoners rejser 

 Fremtidig mødeplan og styrelsens mål for indeværende arbejdsår 

Jørgen og Steen er med i visionsudvalg. Nye visioner skal fremlægges til 

GF 2019. De kommer med forslag til arbejdsmodel 

 

5. Eventuelt  

 Vi skal forsøge at opmuntre foreningerne til at indstille 2 unge ml. 16-

20 år til at stille på til ungebyråd.  

 

Bilag: 

a) Nuværende 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-sammendrag af forslag til ny ordning med link til høringsmaterialet udsendt fra KFU: 
http://www.fuf.nu/images/nyheder/nyheder_2018/2505/KFU_ny_frederikshavnerordning_2019_1.pdf 


