
 

 STYRELSESMØDE, onsdag, d. 6.3.2019 KL. 17.00-20.30  

Iscenter Nord, Skøjtealleen 2, 9900 Frederikshavn 

Deltagere: Henrik, Bent, Jørgen, Allan, Anders, Vivian, Hans Henrik, Steen, Hans Jørn, Birgitte 

 

REFERAT 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra sidst 

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

3. Orienterings runden:  

Allan: orientering om møde i Grønt Råd. 

Vivian: I ”Broen til skolen” forsøger man at holde den kørende indtil de 

sidste kroner er brugt, og håber, at der så bliver erkendelse af projektet. 

Orientering om SSP  

Hans Henrik: KFU har bedt FDFs lejere (9900 Aktiv Frederikshavn) om at 

redegøre for oplysninger om leje af udendørsarealer. HH spørger om vi 

andre har hørt om lignende, hvilket ikke er tilfældet.  

HH deltog i Frederiks generalforsamling 

Birgitte: IS generalforsamling 9. april, Sundhedspanelet har planer om 

”Sundhedens Dag” i september, dialogmøde med Anders Broholm. 

Henrik: Multicentermøde: Pt er tankerne, at multicenter skal placeres i 

forbindelse med Arena Nord. Der har været gennemgang og besigtigelse, og 

konklusionen er, at der ikke er plads til flere aktiviteter i Arena Nord. Så nu 

må der kigges i anden retning.  

Golfklubben har meldt sig ud, da de er stærkt utilfredse med FUFs 

engagement i den nye Tilskudsordning. De har ligeledes sendt et tilsvarende 

brev til IS, dog uden krav om udmeldelse. Henrik videresender udmeldelsen 

til orientering.  

Svæveflyveklubbens fremtid ser ud til at være reddet pga den røde glente, 

som yngler i området.  

 



4. Punkter til beslutning:  

 Godkende afrapportering og bevillinger fra FUF Puljen efter indstilling 

Østervrå Idrætsforening og Sæbygård Gruppen Sæby har fået tilsagn om 

bevilling. 

Der er oprettet en Dropbox, hvor alle dokumenter vedr Puljen vil være.  

Det foreslåes, at der fremadrettet sættes en rejsebeskrivelse i hvert 

nyhedsbrev.  

 FUF’s engagement i jubilæumsarrangement Valdemarsdagen 5. juni  

Henrik og HH går lidt videre med det, Hans Jørn spørger om IS ville være 

interesseret i at bakke op. 

 Endelig godkendelse af FUF regnskab 2018 og budget 2019   

Godkendt. 

 Fastlægge FUF visionsoplæg og handleplan frem til 2022 

Det fremlagte visionsoplæg og handleplan fremlægges på 

generalforsamlingen og deltagerne opfordres til at komme med input.  

 

5. Punkter til drøftelse: 

 Forberedelse af gruppedebatten på repræsentantskabsmødet d. 20/3 

Visionsplan skal fremlægges og ved bordene kan man ved hjælp af post it 

komme med bud/forslag til handleplanerne i ca 20 min. Jørgen styrer.  

 Drøftelse af repræsentantskabsmødet og formandsberetning 2018  

Husk at give Kira besked om hvornår hun skal komme og hvornår hun skal 

holde oplæg.  

 Gennemgang af ny tilskudsordning og reaktioner herpå fra FGK 

Drøftelse af Golfklubbens udmeldelse. Henrik følger op.  

 

Udsættes til første gang efter Repræsentantskabsmødet.  

 

6. Eventuelt  

 Status på Godt Gået. Ansøgninger skal gennemgåes på FOU-møde d. 14.  

 Det foreslås at sluttidspunkt på dagsordner sættes som ca.-tidspunkt 

 


