
 STYRELSESMØDE, mandag, d. 17.9.2018 KL. 17.30-20.30  

Hos Jørgen, KRIF, Aktivitetshuset i Ravnshøj, v/Ravnshøjhallen, 9900 Frederikshavn 

Deltagere:  Steen, Hans Henrik, Bent, Jørgen, Allan, Hans Jørn, Birgitte, Steen, Henrik 
Afbud: Lone, Alif, Anders, Vivian, Bjarke 

 

DAGSORDEN 

 

1. Godkendelse af dagsorden - Ok 

2. Godkendelse af referat fra sidst - Ok 

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

3. Orienterings runden:  

 Kort omtale af diverse aktiviteter siden sidste FUF styrelsesmøde  

Steen: orientering fra FOU om ansøgninger til lokaletilskud, ansøgninger til 

udviklingspuljen. Tilskud til hal- og baneleje til talentsportsklasserne 

Hans Henrik: Dialogmøde om ny tilskudsordning. Generelt er folk godt 

tilfredse.  

Hans Jørn: Stormøde om Multihus 

Allan: Erhvervsforeningen bistår Ørnedalsbanen i forhandlinger. Møde i 

Grønt råd i morgen.  

Birgitte: orientering fra IS 

Henrik: 20 års jubilæum i ”Efter kl. 14”, de har haft ca 300 unge gennem 

projektet. Ungdomsskolemøde, her ros til projektet ”Broen” 

 

4. Punkter til beslutning:  

 Endelig beslutning om regelsæt og kommende brug af FUF-Puljen  

Rettelse til overskrift. Nyt regelsæt gælder fra 1. januar 19. Vi har fået en 
ansøgning fra KFUM Ravnshøj, men der mangler budget. Dette indhentes. 
Ansøgningsskema er under udarbejdelse. Skal kunne bruges både 
elektronisk og udskrives. 
  

 Godkende plan for afholdelse af FUF medlemsmøder i efteråret 2018. 

Medlemsmøde i Skagen, Kappelborg 24. eller 25. oktober. (Birgitte og 

Henrik)  



Spejdermødeopfølgning med fokus på synlighed og samarbejde 

grupper/korps imellem. F.eks er det lidt underligt, at ingen 

spejderforeninger er inviteret til at være fanevagt ved kronprinsens 

besøg. Der har kun været offentligt opslag vedr. dette på 

turisthjemmesiderne. Foreslået møde i uge 45. (Hans Henrik, Lone og 

Henrik) 

 Tiltag der skal gøres fremover i forbindelse med ”Broen til Skolen” 

Der har været skolebestyrelsesvalg for nylig. Vi har ikke hørt noget vedr 

valg af ”foreningsmedlem”. FUF har sammen med Ungdomsskolen lagt 

økonomi og arbejdskraft i projekt ”Broen” på egen foranledning for at få 

foreningslivet ind i skolen iht. folkeskoleloven.  

Der var møde med B & U udvalget i april, men vi har ikke hørt mere. 

Arb.gr. retter henvendelse til udvalget og spørger om der er afsat midler i 

budget 2019 og hvad er der besluttet efter møde med dele af udvalget? 

 

5. Punkter til drøftelse: 

 Proces for at finde nye FUF styrelsesmedlemmer til opstilling i 2019 

Udsættes! 

 Drøfte arbejdsgruppens oplæg for ny vision 2019/20, FUF PLAN2020  

Oplæg v. arbejdsgruppen. Drøftelse af proces. 

 

 

6. Eventuelt  

 Øvrigt 

Vi har stadig fine visitkort, hvis nogen mangler. 

Husk, at præcisere mødestedets adresse, så alle kan finde det.  

 

 

 


