
 STYRELSESMØDE, torsdag, d. 7.2.2019 KL. 17.00-20.30  

DDS Knud Søhane, Østkystvejen 306, Voerså 9300 Sæby 

Til stede: Hans Henrik, Steen, Jørgen, Henrik, Allan, Bent, Hans Jørn, Jørgen Bo, Birgitte 

 

Referat 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra sidst 

http://fuf.nu/styrelsen/modekalender-og-referater   
Kunststofbanen ved Skjold Sæby er ikke indviet, det var kun 1. spadestik. 

 

3. Orienterings runden:  

Allan: krisemøde om Ørnedalsbanen, 157 deltagere. Der kom en åbning, som 

der skal arbejdes videre med.  

Hans Jørn: Vandsportens hus’ generalforsamling blev forpurret umiddelbart 

inden starten, så lige pt er det på stand by. Anders Broholm til næste IS-

møde. 

Steen: orientering om FOUmøde 24. januar, de fleste ansøgninger til 

anlægspuljen er imødekommet. Tilskudsguide stadig under udarbejdelse, 

den skulle være lige på trapperne.   

Henrik: Kick off-møde om stranden, FOU: Klub Nord er nu godkendt. Nu hvor 

foreningers økonomiske forhold skal offentliggøres, vil det være klogt at 

notere, hvad man vil bruge sin egenkapital til.  

Multihus: positivt møde før jul, proces kører, og man går efter et hus i 

forbindelse med Arena Nord. Anders Broholm er med i processen.  

Birgitte: IS-møde efterfulgt af orienterings/samarbejdsmøde på og vedr. 

Sæby Søbad om badebro.  

Kontakt til CKF med kritikpunkter/forslag til Fritidsportalen, det blev taget til 

efterretning. Opfordr vores medlemsforeninger til at taste oplysninger og 

stille spørgsmål eller stille kritik. Særligt obs på de tal, der er sat ind på 

forhånd. 

 

  



4. Punkter til beslutning:  

 Godkende afrapportering og bevillinger fra FUF Puljen efter indstilling 

2 ansøgninger (fra Danske Babtisters spejderkorps og Lars Kruse, Skagen) 

til udlandsrejse godkendes og der gives besked til ansøgerne (Birgitte) 

 Deltagelse og engagement i uddeling af GODT GÅET priserne 2019 

Mail fra en, der hedder Trine, om hvem, der repræsenterer FUF til 

prisuddeling. Henrik spørger, hvad det præcist handler om.  

 Fastlægge visionsoplæg efter debat i arbejdsgruppen på temadagen 

Arbejdsgruppen sender foreløbigt resultat ud, og vi skal alle komme med 

kommentarer/forslag. Til GF kan medlemmer inviteres til at komme med 

forslag til handlepunkter.   

 

5. Punkter til drøftelse: 

 Evaluering af FUF-temadag i januar og opfølgning på MIF’s fine indlæg 

Fin dag med masser at gode indspark. Det bliver helt sikkert arbejdet 

videre med meget af det fra dagen. 

 FUF’s engagement i ny foreningsportal samt løft af FUF’s hjemmeside 

Fuf er ikke engageret i foreningsportalen, men vi kan godt gøre 

opmærksom på den. Alif og Henrik arbejder lidt på at udvikle vores 

hjemmeside.  

 Forberedelse af gruppedebatten på repræsentantskabsmødet d. 20/3 

Drøftelsen udsættes til næste møde 

 Fremlæggelse af forslag til budget 2019 samt oversigt regnskabet 2018 

 Gennemgået og drøftet 

6. Eventuelt  

 5. juni, Valdemarsdag, 800 år siden Dannebrog faldt fra himmelen. Vi 

arbejder på et arrangement (HH kontakter Danmarkssamfundet) 

 Ansøgning om midler til Broen til Skolen blev til afslag. 

 Der ønskes gennemgang af tilskudsordningen på næste møde 

 Tak til kassereren for veludført arbejde. Jørgen Bo tager 1 år mere, så 

skal vi have fundet ny kasserer.  



 

 

Næste møde: 6. marts, Steen, skøjtehallen, 20. marts, repræsentantskabsmøde, ReliF-

huset, Bundgarnsvej, Aalbæk. 

 


