
 STYRELSESMØDE, torsdag, d. 13.02.2020 kl. 17.00 - ca. 20.30  

Sæby Spektrum, 9300 Sæby  

           Afbud: Lone, Jørgen 

Centerchef Lars K. Nielsen indledte dagen med orientering fra Sæby Spektrum, som netop 

er gået i gang med de omkringliggende arbejder vedr. byggeriet af den nye topmoderne 

springhal og nyt opholdsområde. Sæby Spektrum gæstes nu af ca. 385.000 gæster om året 

og har en belægningsprocent på 81 på sæsonbookinger. Hallerne benyttes pt at 17 

forskellige foreninger, og når Spektrum står færdig, forventes en belægning på 89% på 

sæsonbooking.  

Referat 
 

1. Godkendelse af dagsorden - ok 

2. Godkendelse af referat fra sidst – ok. Bortset fra, at Anette Ravnholt ikke er 
ny i kommunen, men kommer fra Bibliotek & Borgerservice. 
http://fuf.nu/styrelsen/modekalender-og-referater   
 

3. Orienterings runden:  

 Viviann: I Ungdomsskolen skal man i gang med strategiplan, hvor der bl.a. 

vil være fokus på at arbejde projektorienteret med det formål at nå flere 

unge. Ungebyrådet har stort fokus på mobning og arbejder videre med 

forskellige tiltag. Der kommer forslag om at Ungdomsskolen kan bringe 

temaet videre ud i foreningslivet på forskellige måder. Ny indsats i 

kommunen for at etablere sportsklasser på ungdomsuddannelserne.Der 

er i B & U tanker om en kommunal sommerskole for børn/unge 

 Henrik: møder om Multicenter. Der har været præsentation for udvalgte 

af den nye Kultur- og Fritidschef Anette Ravnholt. Der er nyt oplæg på vej 

til en ny samarbejdsaftale med paraplyerne, som vi skal ind og skrive 

under på. Bannerslundhallen har fået godkendt at blive selvejende, og det 

er udgiftsneutralt for FOU, ifølge borgmesteren. Det første kassererkursus 

er afholdt, og det var et fint kursus med ca. 30 deltagere, og med generel 

positiv stemning omkring den nye tilskudsordning. OBS på at ALLE 

gavekort til trænere/ledere skal indberettes til SKAT 

 Lene: IS generalforsamling d. 21. april  



 Steen: Der drøftes stadig mange principspørgsmål på FOU-møde. 

Anlægspuljemidler er fordelt.  

 Hans Henrik og Steen har været til workshops om folkeoplysningsloven 

arrangeret af Fritid & Samfund. 

 Birgitte og Lone har afholdt møde med SAL tryk vedr. tidligere bestilling af 

mundering. Sagen er forældet og lukkes hermed.  

Link til referat i Folkeoplysningsudvalget: 
https://frederikshavn.dk/umbraco/Surface/LocalEsdhPdfSurface/GetAgendaPdf?commId=Folkeop

lysningsudvalget%202018-2021&date=23-01-2020%2016.00%20-

%2018.30&fileName=Referat%20samlet%20-%20%C3%85ben.pdf 

4. Punkter til beslutning:  

 Godkende afrapportering og bevillinger fra FUF Puljen efter indstilling 

Ingen nye ansøgninger. De ”nye” puljeregler bør evalueres og puljen evt 

gentænkes. En opgave for den nye bestyrelse. 

 Program for FUF Repræsentantskabsmøde til afholdelse d. 26.03.2020 

DUF er spurgt om deltagelse med et oplæg, vi afventer svar. Sted: 

Metodistspejderne i Strandby. Start kl 18.30.  

 Beslutning om FUF TEMA DAG: ”Hvordan FUF bliver mere slagkraftig”.  

Vi fastholder d. 28. marts. Vi skal have en mødeleder udefra til punktet om 

os selv. Vi vil gerne spise i Ravnshøjhallen og så holder vi mødedagen i 

Sognehuset. Slut med møde kl 16.ca. Kl 18 mødes vi på en restaurant i 

Frederikshavn, vedhæng er tilladt.  Gåtur midt på dagen, så husk tøj til det.  

 

5. Punkter til drøftelse: 

 Forslag til FUF Nyhedsbrev, Hjemmeside og Facebook – fast punkt 
Alif hjælper året ud med hjemmeside, og Kira og Steen går siden igennem for 
formuleringer mv.  

 Drøfte oplæg til ”Foreningsfestival 2021” og de fremsendte reaktioner 

Positive tilbagemeldinger fra alle. Første møde skal nu planlægges. Udsendt 

brev samt tidslinje medsendes referatet. 

 Forberede repræsentantskabsmøde: Valg, regnskab, budget, beretning 

Birgitte laver PP ud fra tidligere udgave. 
Kira køber gaver til Jørgen, Jørgen Bo, Henrik, Lars 
Dirigent: en fra metodistspejderne 



Referent: Birgitte 
Valg af formand. 
På valg: Hans Henrik ja, Jørgen nej, Allan nej, men gerne suppleant, 
Kira(sup)ja, evt styrelse, Lars (sup)nej 
Ny kasserer: hvis ikke en fra den nye bestyrelse, må vi spørge nogen udefra. 
 

 Debat om tilskudsordningen og evaluering af det første kassererkursus 

 

6. Eventuelt  

 Mundering – se orienteringsrunden.  

 Forslag om nedsættelse af Tilskuds-Ekspertudvalg på tværs af 
paraplyerne. Forslaget bringes med til Idrætssamvirket og udvalg 
udnævnes. 

 Kort orientering om Islandsk model i grønlandsk kommune 
 

 

 

Bilag:  

Visionsoplæg: http://www.fuf.nu/om-fuf/visionsoplaeg   

Tilskudsordning: https://frederikshavn.dk/media/10398/folkeoplysningsordningen-printervenlig-version.pdf  

Foreningsportal: https://www.fritid.frederikshavn.dk/    


