
 STYRELSESMØDE, torsdag, d. 15.8.2019 KL. 17.00 - ca. 20.30  

Vært Hans Henrik, mob 3025 3933, afholdes i FDF Kredshus, Bornholms Alle, 9900 

Frederikshavn 

 

DAGSORDEN 

 

1. Godkendelse af dagsorden - ok 

2. Godkendelse af referat fra sidst - ok 

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

3. Orienterings runden:  

 Besøg af den nye kommunale fritidskonsulent, Søren Frederiksen 

 Kort omtale af diverse aktiviteter siden sidste FUF styrelsesmøde  

Henrik: Ny afgørelse om, at spejderhuse ikke må udlejes til privates 

fester.  

Invitation til Arne Hansens 80 års fødselsdag.  Stiftende 

generalforsamling i Multihuset Frederikshavn.  

Steen: Orientering fra Frivillighuset 

Jørgen: der har ikke været indkaldt til møder i Talentsportsklasserne. 

Lone: der arbejdes på at bibeholde spejdertilbud i 

Ravnshøj/Skærumområdet. Der er børn, men ingen frivillige.  

 

4. Punkter til beslutning:  

 Mødeplan og aktiviteter for kommende FUF styrelsesmøder i 2019 

Viviann forbereder oplæg om tendenserne blandt de unge på gaderne 

mhb på forebyggende tiltag og kontakt til foreningslivet.  

Status på projektet Broen? Ikke rigtigt kommet videre siden start.  

Vi skal blive konkrete på nogle af emnerne fra Visionen. Jørgen forbereder 

oplæg til næste møde. 

 Godkende afrapportering og bevillinger fra FUF Puljen efter indstilling 



2 projektbeskrivelser modtaget. Vi skal have oprettet fane på 

hjemmesiden, så de kan komme på. Afslag på ansøgning fra 

Frederikshavn/Jerup Baptistspejder. 

 Konkrete tiltag omkring FUF Nyhedsbrev, hjemmeside og Facebook  

Birgitte kontakter Alif for at få det nyeste på hjemmesiden. 

Steen kigger hjemmesiden igennem for sproglig redigering. 

 

5. Punkter til drøftelse: 

 Fremtidigt samarbejde med Frederikshavn Kommunes fritidskonsulent 

Der er aftalt et samarbejde med konsulenten, som fremadrettet vil 

deltage i et par af vores møder.  

 Afholdelse af medlemsarrangement i relation til FUF visionsoplæg  

Muligt emne: tilskudsordning, ungetendenser.  

 Drøftelse af forenings- og fritidslivets rolle i Frederikshavn Kommune  

Emnet udsættes. Det skal konkretiseres mere. Muligvis overskrift til FUF-

møde i oktober, og videre til næste Temadag.  

 Spørgsmål til ny tilskudsordning og principperne i takstblad (løbende) 

Drøftet. 

 

6. Eventuelt  

 Indkøb af ny projektor 

 Fotografering forsøges til oktobermødet 

 

 

 


