
 

 

 
 
 

REPRÆSENTANTSKABSMØDE D. 20. MARTS 19 i Reliefhuset, Bundgarnsvej, Ålbæk 

 
 

Kira Orbe fra Babtistspejderne, Jerup Kreds, fortalte om hendes oplevelser til hendes FUF-støttede rejse til 
Rwanda, hvor hun var nede at studere Yegoprojektets ”Unges rettigheder” indsatser for at klæde unge på 
til at være en naturlig del af samfundet og støtte op om udsatte kvinder for at lære dem om deres 
rettigheder og berettigelse i samfundet.  
Yego samarbejder med BBU (babtistkirken) og babtistspejderne, i DUF-støttede projekter 
 
 
Fællessang: Det er i dag et vejr, et solskinsvejr 
 

 
Der er optalt 20 stemmeberettigede. 
  
Referat fra generalforsamling iht. dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent og referent 

Dirigent:  Susanne Bjerre, De Grønne Pigespejdere 
Referent:  Birgitte Mathiasen, Sæby Floorball Klub 
Derudover valgtes stemmetællere: Jørgen Bo Christensen, Babtistspejderne Østervrå, Eddie 
Malmgaard-Clausen (DDS), Carsten Kjær, Fr. havn Rideklub 
 

2. Styrelsens beretning 
Beretningen godkendt. 
 

3. Regnskab 
Bemærkning fra revisor: vi skal undersøge, hvad der præcist skal stå på dokumentation for kørsel.  
30.000 kr til hensættelse skal overføres til særlig konto.  
FUF opfordrer medlemsforeninger til hensættelser, hvis man har planer om konkrete, større 
investeringer, så det synliggøres overfor forvaltning, hvad pengene skal bruges til, når der er en stor 
egenkapital.  
Regnskab godkendt og vil blive offentliggjort på hjemmesiden. 
 

4. Budgetforslag for indeværende år 
Godkendt 
 

5. Godkendelse af nye medlemmer  
0 nye foreninger godkendt af styrelsen iht. sidste års ændring af vedtægter.  
 

6. Indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag udefra.  
FUFs visionsplan, 3-årig, skal godkendes. Godkendt.  
Forslag til handleplaner lægges ud til drøftelse/forslag efter generalforsamlingen. 

 
7. Valg af næstformand 



Birgitte Mathiasen, Sæby Floorball Klub genvalgt. 
 

8. Valg af styrelsesmedlemmer 
Steen Jensen, Østervrå IF, genvalgt 
Lone Høxbroe, KFUM Ravnshøj-Skærum,  genvalgt 
Anders Fuglsang, FSAF 
 

9. Valg af styrelsessuppleant 
Lars Oldager, Sæby Floorball Klub 
Kira Orbe, Babtistspejderne Jerup 
 
Indstillet fra byrådet: Bent H. Pedersen og Bjarke Dyhr Lynnerup 
Tilforordnet: Vivian Skjold Henriksen, Ungdomsskolen og SSP 
Tilsat fra IS: Hans Jørn Rømer 
 

10. Valg af revisorer 
Preben Smed Jeppesen (FDF Sæby)  
 

11. Valg af revisorsuppleant 
Carsten Kjær, Frederikshavn Rideklub 
 

12. Eventuelt 
Revisorsuppleant bør omdøbes til Bilagskontrollant 

 

Karina Gajhede, Idrætssamvirket, takker for godt samarbejde 

Generalforsamlingen opfordres til at skrive pæne ting om FUF, som vi kan bruge som citater i 
markedsføringsmateriale. 

Handleplaner for FUF Vision udlægges til gruppearbejde, generalforsamlingen kan komme med forslag. 

 

 
 
 
 


