
 STYRELSESMØDE, mandag, d. 17.12.2018 KL. 17.00-21.30  

Vært Steen, Dybvadhallen, Ørnevej 8, 9352 Dybvad 

Til stede: Jørgen, Birgitte, Steen, Allan, Anders, Henrik, Alif, Hans Henrik, Vivian, Lone 

Afbud: Hans Jørgen, Bent, Bjarke, Mohammed,  

  
DAGSORDEN 

 

1. Godkendelse af dagsorden - ok 

2. Godkendelse af referat fra sidst – ikke udsendt 
http://fuf.nu/styrelsen/modekalender-og-referater   
 

3. Orienterings runden:  
 Steen: orientering fra FOU-møde d. 041218. Der blev besluttet at godkende støtte til 

aflønning af træner til Talentsportsklassernes morgentræning på Frederikshavn 
Gymnasium på trods af at talentsportsklasserne er et folkeskoletilbud!  Gymnasium på trods af at talentsportsklasserne er et folkeskoletilbud!  

Godt Gået uddelingerne plejer at ske i samarbejde med paraplyerne og KFU. KFU 
ønsker fremover at klare det selv i samarbejde med FOU. Se evt beslutning fra KFU-
møde 051218. 

Klub Nord (privat fritidsklub for skolebørn, tidligere Aktive børn og unge 9900) er  
oprettet som folkeoplysende forening og søger nu om tilskudsmidler. 

 Henrik: Møde på torsdag om Multicenter, der er positive politiske vinde. 
Kunststofbane i Skjold Sæby indviet. 

 Alif: Aktiv Fritid-siden forsvandt pludselig i forbindelse med den nye foreningsportal, 
fritid.frederikshavn.dk. Foreningerne skal selv lægge oplysninger på siden. Alif 
kontakter Linda for at få FUF med på siden og få login.  

 Allan: møde i Grønt råd.  
 Birgitte: IS møde 
 Lone: Orientering om aktiviteter i Integrationsrådet. Se evt Evaluering i seneste 

mødereferat fra 041218  
 

4. Punkter til beslutning:  
 Godkende bevillinger fra FUF Puljen efter arbejdsgruppens indstilling 

Ingen ansøgninger 



 Mulige tiltag vedr. ”Broen til Skolen” og projekt ”Hirsholmene” 2019 

Der er ikke politisk interesse i at køre videre med Broen til skolen pt. Der er heller ikke 
flertal i FUF for at fortsætte projektet som et FUF-projekt. ”Hirsholmene” anses for at 
være en del af det projekt, og derfor kan vi ikke gå ind i det.  

 Forslag til styrelsen til valgene på repræsentantskabsmødet i 2019 

På valg er Alif (ikke genvalg) Birgitte, Steen og Lone (ønsker genvalg), samt 
suppleanter. Anders genopstiller som suppleant. 

Alif fortsætter på konsulentbasis med IT/hjemmeside 

Der arbejdes videre med mulige repræsentanter.  

 
5. Punkter til drøftelse: 

 Præsentation temadag samt den nyligt vedtagne vision, PLAN 2020  

Arbejdsgruppens forslag vedlægges dette referat. 

 Fremlæggelse af forslag for budget 2019 samt oversigt regnskab 2018 

Budgetudkast fremlægges til temamødet d. 19. januar  

 Øvrige forretninger…. 

Generalforsamling planlagt til 7. februar udsættes   Generalforsamling planlagt til 7. februar udsættes   

Birgitte – giv besked til hende, der skal holde oplæg????? 

  
6. Eventuelt  

 Intet 

 

Vivian holder et lille oplæg om SSP. Organisation med 3 ben: SSP, Ungdomsskole, 10. klasse. 

  



 

 

Vision FUF – arbejdsgruppens forslag. 

1. FUFs vision skal udtrykkes kort – og gælde 3 år. 

      Forslag til vision 2019 – 22 (24) 

             SYNLIGGØRELSE af den frivillige ulønnede foreningsindsats hvor målgruppen er :   
- borgere og politikere 
- forvaltning og administration 
- foreningsverdenen 

MANGE ANDRE KUNNE VÆRE EN MULIGHED  ? – Skulle vi ikke lade Michael F komme med et 
bud inden vi endelig bestemmer os ? 
 

2. Til visionen knyttes handleplaner, der evalueres og revideres hvert år. 
Forslag til handleplaner: 
De fem vi allerede har (se vision på hjemmeside) – men vores forslag er at de udbygges med: 
a. Plan, der involverer FUF i det kriminalpræventive arbejde. 
b. plan, der sigter mod ansættelse af fritidskonsulent i Frederikshavn Kommune. 
c. Andre kunne også være en mulighed ? – Forslag ? c. Andre kunne også være en mulighed ? – Forslag ? 

  
3. Hvordan kommer vi videre ? 

Vision skal være punkt på vores temadag – dato skulle måske flyttes. 
Michael Frederiksen kobles på vores temadag - han kan noget om information/kommunikation – hans 
opgave kan være at give os input om: 
a.  Hvordan synlighed opnås. 
b.  Hvordan vores vision/handleplan kunne formuleres – set fra hans stol. 

Styrelsen vil blive inspireret – debat opstår og efterfølgende samler arbejdsgruppen op – og formulerer 
så endelig vision og handleplaner, der fremlægges og vedtages på efterfølgende ordinære 
styrelsesmøde. 

Hvad mangler vi ? 
Kontakt til Michael Frederiksen. 
Andet ? 

 
 

 


