
 STYRELSESMØDE, torsdag, d. 3.10.2019 KL. 17.00 - ca. 20.30  

Vært Allan, mob 2425 0311, afholdes i Ørnedalens Cafeteria, Vanløsvej, 9300 Sæby 

Afbud: Lars, Lone, Jørgen 

 

FMCK Motocross fortalte indledningsvist om deres klub, der også holder til på Ørnedalsbanen.  
 
 

REFERAT 

 

1. Godkendelse af dagsorden - ok 

2. Godkendelse af referat fra sidst - ok 

http://fuf.nu/styrelsen/modekalender-og-referater   
Der blev sidste møde orienteret om Multicenterets stiftende generalforsamling d. 14. august, og 
Henrik og Steen er med i bestyrelsen.  
 

3. Orienterings runden:  

Kira: Var til Cafe Danish. Aktiviteten lukker ned som kommunalt projekt pr. 15. 
december.  
Der lægges dog gerne lokaler til, hvis nogen vil køre det som frivilligt projekt. 
Der spørges hvad Integrationsrådets rolle kunne være i den forbindelse.  
 
Birgitte: IS: Søren F deltog. Lene ikke indkaldt til møder vedr. Multicenter, lidt 
undren over hurtig beslutning om Udviklingsseminar for idrætsanlæggenes folk 
o.a.   
Anders Broholm svarer vedr. ”Når vi har fri”, at han har bedt forvaltningen om 
at sende en opdatering, men at der er samlet op på borgermøderne og at de nu 
indsamler inputs fra ungdomsuddannelserne. Det er planen, at der kan vedtages 
ny vision i 2020. 
 
Bent: Også med bestyrelsesmedlem i Multicenteret 
 
Steen: Også bestyrelsesmedlem i Multicenteret. Frivillig Fredag, fin dag, men 
foreningerne i Frivillighuset er ret patientorienterede.  
 
Anders: Spektrum-byggeriet igangsættes ultimo oktober.  
Der arbejdes stille og roligt på forslag til en løsning i forhold til Ørnedalsbanen. 
 



Viviann:  vil booste 10. klasse-elevrådet. Sprogklassen er kommet under 
Ungdomsskolen 
 
Henrik: Flere ting, som er med i dagsordenen til beslutning eller drøftelse. Vi er 
inviteret til budgetorientering, styrelse tilmelder sig hver især.  
 

 

4. Punkter til beslutning:  

 Godkende afrapportering og bevillinger fra FUF Puljen efter indstilling 
Frederikshavn Bibliotek har ansøgt om midler til Techfestival. Der er givet 
afslag 

 Beslutte overdragelse af redigeringen af FUF hjemmeside www.fuf.nu  
Steen og Jørgen, der skal rette fejl på hjemmesiden afventer, at siden 
overdrages til en ny webmaster. Henrik faciliterer et overdragelsesmøde 

 Forslag om ”Udviklingsseminar” d. 30/11 afholdes i samarbejde med IS 
FUF indgår i samarbejde om afholdelse af seminaret, og Kira og Henrik går 
med i udvalg.  

 Forslag til et internt seminar om, hvordan FUF bliver mere slagkraftig 
Godt forslag, som der støttes op om, men beslutningen udsættes til næste 
gang. 
 
 

5. Punkter til drøftelse: 

 Forslag til FUF Nyhedsbrev, Hjemmeside og Facebook  
Jubilæum og andre ting, artikler om foreningsrelaterede emner eller alt 
muligt andet, der kunne være relevant for foreningslivet.  
OBS! Næste møde tages fotos til hjemmesiden. 
Om møde på Ørnedalsbanen og link til FSAS og FMCK 

 Afholde unge/medlemsarrangement 2019 i relation til FUF visionsplan 
Som en del af den koncentrerede visionsplan finder vi en række emner, som 
programsættes henover visionsperioden 
Brainstorm på emner: 
Hvordan booster vi det sociale i vores foreninger? 
Mangfoldighed i foreningen? 
Kan vi inkluderede handicappede i foreningslivet? (evt Johnny Sort) 

 Status på visionsarbejdet, yderligere tiltag i relation til fremført oplæg 
Der skal arbejdes mere i dybden, og der skal sættes mere tid af 

 Konkretisering af drøftelse om forenings- og fritidslivets rolle i Frh. Ko. 
Indgår i visionsarbejdet næste gang.  

 Spørgsmål til ny tilskudsordning og principperne i takstblad (løbende) 
Punktet tages af som fast punkt og må komme på lejlighedsvist.  

 

6. Eventuelt  



 Kort opsummering omkring MultiCenter Frederikshavn 

 Henvendelse fra forening: Der ønskes en visuel forklaring på overgang 

ved gebyrbetaling og acontoudbetalinger i selvejede haller i forhold til 

de nye ordninger. Birgitte spørger forvaltningen.  

 Ved udsendelse af referater skriver vi fremover Næste møde samt 

aktive arbejdsgrupper nederst efter referatet. 

 

Kommende møder:  7. november, 5. december 

Ad hoc arbejdsgrupper: 
Redigering af tekst til hjemmeside: Steen, Jørgen 
Seminar m. Idrætssamvirket: Henrik, Kira 


