
 STYRELSESMØDE, torsdag, d. 6.6.2019 KL. 17.00 – 21.00  

Vært Birgitte, mob 3026 2265, afholdes hos Præstbro Gymnastik- og Borgerforening 

Borgerhuset, Agernvej 9, Præstbro, 9330 Dronninglund 

Deltagere: Henrik, Steen, Lone, Allan, Anders, Hans Henrik, Kira, Lene, Birgitte 

 

REFERAT 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Fotografering udskudt 
 

 

2. Godkendelse af referat fra sidst 

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

3. Orienterings runden:  

 Orientering om FUF forretningsorden og den vedtagne mødeplan  

 Kort omtale af diverse aktiviteter siden sidste FUF styrelsesmøde  

Steen: Orientering fra FOUmøde 2. maj – alle punkter som følge af den ny 

tilskudsordning. Med i bestyrelsen i De Frivilliges Hus.  

Kira: intet 

Hans Henrik: Valdemarsdag i Kbh – FDF mfl deltager og der kommer 9 

faner med fra det nordjyske.  

Allan: Orientering fra Grønt Råd. Sidste nyt fra Ørnedalsbanen – 

”top”møde i morgen. 

Birgitte:  Til IS-møde var medlemsforeninger inviteret, Orientering fra IS 

Golfmøde. Deltagelse i Topmøder – 4 fra bestyrelsen deltog i forskellige 

møder.  

Anders: intet 

Henrik: Der arbejdes stadig på etablering af Multihus i forbindelse med 

Arena Nord. FDF i Sæby har 110 års jubilæum, Henrik deltog. 



Ungdomsskolen etablerer Instruktørkursus i klatring.  Orientering fra LAG-

møde ”Små dråber” i Østervrå. KFU budgetmøde, budget efterfølgende 

sendt i høring, vi beslutter, at vi ikke indsender høringssvar, men 

accepterer at vi også skal være med til at spare. Men vi opfordrer vores 

foreninger til at give svar, hvis de vil.  

Lone: orientering om spejdersituationen og områdeudvikling i 

Ravnshøj/Skærumområdet  

Lene: 

 

 Orienteringspunkter til FUF Nyhedsbrev og Facebook – fast punkt 

Om Høringssvar til KFU-budget, Henrik til FDF 110 års jubilæum forleden. 

 

4. Punkter til beslutning:  

 Konstituering, herunder fordeling af arbejdsopgaver og udvalgsposter 

Sidste poster besat. 

 Godkende afrapportering og bevillinger fra FUF Puljen efter indstilling 

Ingen nye ansøgninger. Det besluttes at oprette ny fane på hjemmesiden, 

hvor vi lægger beskrivelser ind med jævne mellemrum og reklamerer for 

det på fb.  

 

5. Punkter til drøftelse: 

 Drøfte visions- og handleplaner og udkast til årshjul for FUF aktiviteter 

Årshjul lægges på hjemmesiden.  

Visions og handleplaner med forslag fra foreningerne (fra 

repræsentantskabsmødet) drøftet. Der arbejdes videre med det.    

 Gennemgang af den nye tilskudsordning og principperne i takstbladet 

Tilskudsordningen og tilskudsguide drøftes. Det er svært at forstå. Vi 

fortsætter gennemgang.  

6. Eventuelt  

 Henvendelse fra Frederikshavn Rideklub vedrørende reduktion af 

tilskud. I aften er overgangsordning på dagsorden i KFU. Vi afventer 

beslutning i KFU og tager efterfølgende kontakt til rideklubben.  



 

 


