
 STYRELSESMØDE, onsdag, d. 1.5.2019 KL. 17.00 – 21.00  

De frivilliges Hus, 9900 Frederikshavn 

Deltagere: Henrik, Lone, Jørgen, Allan, Vivian, Hans Henrik, Steen, Birgitte 

 

REFERAT 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra sidst 

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

Det skal noteres, at Bent havde meldt afbud til sidste møde. 
 

3. Orienterings runden:  

 Orientering om FUF forretningsorden og den vedtagne mødeplan  

Møderække 19/20: 
8. april: Henrik 
1. maj: Lone 
6. juni: Birgitte (fotografering til hjemmeside) 
15. august: Hans Henrik ”Sommerparty” 
5. september: Viviann 
3. oktober: Allan 
7. november: Lars 
5. december: Steen 
16. januar: Kira 
12. februar: Generalforsamling, Metodistspejderne, Strandby 
5. marts: Anders 
28. marts: Temadag, Birgitte, Jørgen m.fl 
 

 Kort omtale af diverse aktiviteter siden sidste FUF styrelsesmøde 

FOU-møde i morgen 
Generalforsamling Idrætssamvirket.  
Godt gået 
Generalforsamling i Frederikshavn Teaterforening 
Blackhawks generalforsamling, Henrik var dirigent. 
Hans Jørn Rømer afløses af Lene Nielsen. 
Et af vores medlemmer, der har meldt sig ud i protest ønsker medlemskab igen.  



Integrationsrådsmøde i går. Engagement i Cafe Danish skal drøftes. 
Status på Ørnedalsbanen. 
 

 Orienteringspunkter til FUF Nyhedsbrev og Facebook – fast punkt 

Punktet kaldes fremover ”Input til nyhedsbrev, facebook og hjemmeside” 

Ros til KFU for at afholde Lokaltopmøder.  

Del opslag om Godt Gået. Find hvad der er.  

Danmarkssamfundet, jubilæum, Valdemarsdag 

 

4. Punkter til beslutning:  

 Konstituering, herunder fordeling af arbejdsopgaver og udvalgsposter 

Steen, Henrik, Birgitte, Alif gennemgår hjemmeside og får lavet alle rettelser.  

Medlemsregistrering: vilkår og tidligere forslag til nye medlemmer 

genoptages og drøftes.  

Cafe Danish: Det vedtages, at det kun er dem, der gerne vil, der deltager. 

Steen, Lone og Henrik og evt de nye. Lone laver plan.  

 Godkende afrapportering og bevillinger fra FUF Puljen efter indstilling 

Dybvad Idrætsklub er bevilliget 4000.  

 Beslutte årshjul og fastlægge kommende temamøder, bl.a. SSP & unge  

Forretningsudvalget præsenterer oplæg til næste møde.  

5. Punkter til drøftelse: 

 Opdatering af FUF hjemmeside og løbende opfølgning på FUF mailbox 

Jørgen overtager jobbet med at tjekke FUF-mail ca 2-3 gange ugentligt og 

sende videre til behandling i styrelsen.  

 Gennemgang af den nye tilskudsordning og principperne i takstbladet 

Udsættes til næste møde. HØJ prioritet.  

 

6. Eventuelt  

 Lokaltopmøder, tilmelding.  

 Mundering. Igangværende aftale afsluttes, og munderingsprojektet 

afsluttes med at alle får et valgfrit stykke tøj. Lone og Birgitte aftaler 

med SAL på Ellehammervej.   

 


