STYRELSESMØDE, torsdag, d. 3.12.2020 kl. 19.00 - 20.30
Vært Birgitte og Henrik, mob 2880 7030, mødet afholdes over TEAMS
(der fremsendes link)
Deltagere: Lene, Kira, Alif, Henrik, Lone, Bent, Vivian, Anders, Allan, Hans Henrik, Birgitte

REFERAT
1.

Godkendelse af dagsorden - ok

2.

Godkendelse af referat fra sidste møde, d. 12/11-20 - ok
http://fuf.nu/styrelsen/modekalender-og-referater

3.

Orienterings runden:
Henrik: orientering fra seneste KFU-møde: revideret praksis med
tilbagerulning af lokaletilskud er godkendt. Der er udbetalt tilskud til
foreningerne, der er givet ekstrabevilling og foreningerne har fået som søgt,
uanset om ny tilskudsordning er fulgt.
Beslutning om drift af haller er udsat på baggrund af henvendelse fra IS på
vegne af hallerne og med ”trussel” om læserbrev, men brugere af de
selvejende haller kommer til at stige med 10 kr/time + reguleringer og der
kommer loft på udlejningstimerne.
Vivian: orientering fra Ungdomsskolen. Godt samarbejde med
ungdomsuddannelserne. Hvordan kommer fællesskaberne til at blomstre
igen efter Corona?
Alif: melder ind på en periode mere i styrelsen. Det giver mulighed for blød
overgang fra Alif til Kira.

4.

Punkter til beslutning:
 Godkende afrapportering og bevillinger fra FUF Puljen efter indstilling –
ingen nye ansøgninger, ej heller indsendte videoer
 Planlægning af FUF styrelsesmøder fra januar 2021 – 14. januar:
styrelsesmøde (Kira), 20. februar: Temadag, Ravnshøj, 9. marts:
repræsentantskabsmøde, Strandby, 12. marts: afskedsreception for
Henrik kl. 14.00 i De Frivilliges Hus

5.

Punkter til drøftelse:
 Forslag til FUF Nyhedsbrev, Hjemmeside og Facebook – mind på præmie
for indsendte videoer. Kommenter KFUs beslutning om ændring i gebyer i
næste nyhedsbrev.

 Forberedelse i forbindelse med forenings- og frivillighedsfestival 2021 –
møde 2 afholdt 2/12, og alle har budt ind med gode forslag og initiativ til
videre planlægning. Næste 2 møder i hhv januar og februar aftalt. Ref fra
mødet vedhæftet dette referat som bilag. FUF har afsat midler til
festivalen, og kan lægge 100.000 kr i den.
 Hvilke aktiviteter kan FUF gennemføre frem mod rep.mødet i 21 - udover
møder vedr foreningsfestival samt temadag, planlægges ikke flere
aktiviteter op til rep.mødet.
 Orientering om implementeringen af den nye folkeoplysningsordning –
punkt afsluttet under orienteringsrunden.
6.

Eventuelt
 Husk kørselsregnskab til Jørgen Bo
 Til næste møde: gebyrer til banker
 Hængeparti vedr medlemsdatabase. Skal genoptages.
 Hængeparti vedr indkøb af projektor.

