
 STYRELSESMØDE, mandag, d. 20.8.2018 KL. 17.00-20.30  

Hos Hans Henrik, FDF, Bornholms Alle, 9900 Frederikshavn 
Deltager: Henrik, Vivian, Hans Jørgen, Hans Henrik, Jørgen, Allan, Steen, Anders, Birgitte, Lone, Bjarke, Alif 
 
Afbud: Mohammad, Bent 

 
DAGSORDEN 
 

1. Godkendelse af dagsorden.  

Godkendt 

2. Godkendelse af referat fra sidst. 

Godkendt 

 

3. Orienteringsrunden:  

Steen: FOU møde udsat til 6. september.  

Birgitte: møde i Grønt råd + møde Nye Veje (bofællesskaberne). Kan vi 

bidrage til at få integreret nogle fra bofællesskaberne i foreningslivet? 

Alif: er bortrejst frem til medio november pga job. Er fyldt 50 i sommers. 

Henrik: Jubilæum hos FDF Ålbæk. Udarbejdelse af ny folkeoplysningsordning, 

det har været et stort arbejde i sommer, KFU, FOU, FUF, IS. Multihuset 

holder stormøde d. 30. august kl. 14.30. Det er lidt svært at få en rød tråd i 

det. Styrelsen opfordres til at deltage. FOU arbejder på en 

Arbejdsmarkedsfolder og en tilflytningsmappe.   

Bjarke: pristalsregulering på plads. 

Lone: stort samarbejdsprojekt i Skærum i gang.  

Vivian: SSP: 6 personer ansat til at være Gadeteam 7 t/uge i 

sommerperioden. Ekstra i forhold til sædvanligt.  

Jørgen: talentsportsklasserne: arbejder på hvervning, sponsorer til tøj, 

samarbejde og nye tiltag 

Hans Jørgen: ”missiler” fra Henrik. Er det fra Henrik personligt eller 

styrelsen? Styrelsen er enige om FUFs høringssvar, 75% i lokaletilskud er en 



mærkesag af hensyn til de små foreninger og idebetonede foreninger, og 

gebyr på boldbaner er ikke støttet af FUF. Vi må kæmpe for de bedste vilkår 

til medlemsforeningerne og acceptere de politiske beslutninger.  

 

4. Punkter til beslutning:  

 Beslutning om regelsæt for brug af FUF-puljen 

Forslag fremlægges og drøftes. Tilrettes og godkendes på næste møde. Alif 

udarbejder nyt ansøgningsskema. 

Ansøgninger behandles af Puljeudvalget og indstilles til godkendelse til 

førstkommende styrelsesmøde.  

Ved samme lejlighed besluttes det at stoppe lånepuljen.  

 Kommende medlemsmøder, fastlæggelse form, indhold og tidsplan 

Vi mangler Skagen. Planlægger møde hurtigst muligt. Derefter holder vi pause med 

medlemsmøder. 

Spejdermøde – opfølgning: skal afholdes hurtigst muligt.  

 

5. Punkter til drøftelse: 

 Fremtidig mødeplan og styrelsens tiltag for indeværende arbejdsår. 

Se plan på hjemmesiden. Alif har problemer med at afholde mødet 19. november. 

Lone overtager.  

Temadag d. 19. januar afsluttes med festmiddag.  

 Kort gennemgang af ny folkeoplysningsordning og haltilskudsmodel. 

Hovedpunkter:  

Fast medlemstilskud ud fra aktivitetstimer. 6 mio afsættes. 

Lokaletilskud 70%.  

25 års reglen: der bliver stadig en reduktion, det hedder bare noget med 

bonusfaktor.  

Uddannelsestilskud 80%. Loft 8000,- 

Trænertilskud bortfalder, incl. transport til trænere. 



Frivilliganerkendelse, som i dag.  

Transportpulje, a. ekstraordinære stævner o.lign., b. kampe 

Initiativpulje, talentpulje 

HALTILSKUDSMODEL: udligner forskellene. Sikrer, at der er ens halgebyr i alle dele 

af kommunen.  

 Drøfte proces for vedtagelse for ny vision 2019-2020 

Arbejdsgruppen arbejder med det, og der afsættes ekstra tid på næste møde. 

 

6. Eventuelt  

Fanevagt: På www.Toppenafdanmark.dk kan man se omtale af købstadsjubilæet. Her er 

ligeledes en invitation til foreninger med faner til fanevagt i anledning af kronprinsens 

besøg. Foreningerne har dog ikke modtaget information/invitation til dette.  

Cafe Danish: kører godt, husk møderne 

Navneskilte mv.: er trykt, men vi mangler plastikholdere 

 
 


