
 STYRELSESMØDE, torsdag, d. 5.03.2020 kl. 17.00 - ca. 20.30  

Knud Søhane, Østkystvejen 306, Voerså, 9300 Sæby 
 

Afbud: Hans Henrik, Anders, Bent, Lars, Jørgen, Vivian 

REFERAT 
 

1. Godkendelse af dagsorden – ok, der tilføjes nyt punkt: drøftelse af 
samarbejdsaftale 

2. Godkendelse af referat fra sidst - ok 

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

3. Orienterings runden:  

 Kort omtale af diverse aktiviteter siden sidste FUF styrelsesmøde  

Lone: nyt logo til integrationsrådet. 16. april er der foredrag ved 

Bydelsmødre og med Ôzlem Cegitz. Foredrag 25. marts: ”Når integration 

lykkes”. 

Birgitte: Kassererkursus i Sæby, f.eks. gennemgang af hvordan man 

indberetter og mulighed for at stille spørgsmål. Godt kursus. 

Allan: Grønt Råd, der skal laves en film om Vores Natur og 

spejderorganisationer opfordres til at tilmelde sig infomøde d. 12. marts. 

Invitation vedlægges referat. 

 

4. Punkter til beslutning:  

 Godkende afrapportering og bevillinger fra FUF Puljen efter indstilling 

Ingen nye ansøgninger 

 Godkende program for FUF Repræsentantskabsmøde den 26.03.2020. 

Oplæg om den netop vedtagede Fritidsvision v. Mette Hardam eller 

anden fra KFU. Vi afventer svar.  

Start kl 18 hos Metodistspejderne i Strandby. Værter stiller med dirigent. 

Birgitte laver PP. Kira står for indkøb af gaver. Vi undersøger om det kan 

nås at få lavet pins som gaver til gæsterne.  



 Detailplan for FUF TEMA DAG: ”Hvordan FUF bliver mere slagkraftig” 

Sted: Ravnshøjhallen 

Vi vil gerne have Jørgen som ordstyrer til punktet om os selv nu og i 

fremtiden. Gaver til Mette og Jørgen.  

Spisning på Empire, Frederikshavn kl. 18 med vedhæng. 

Birgitte laver endeligt program/invitation 

 Beslutning om Byrådets høringsforslag til udviklingsstrategi 2020-2024 
Høringsfrist 19. april. FUF laver ikke et fælles høringssvar.  

 

5. Punkter til drøftelse: 

 Forslag til FUF Nyhedsbrev, Hjemmeside og Facebook – fast punkt 
DGI skal have ny formand – link 

 Drøfte oplæg til ”Foreningsfestival 2021” og de fremsendte reaktioner 

Møde fredag d. 20. marts kl 10 i Frivillighedshuset. God tilslutning indtil 

videre. 

 Forberede repræsentantskabsmøde: Valg, regnskab, budget, beretning 

Dirigent: en fra Metodistspejderne 
Forslag til referent: Birgitte 
Valg af formand. Pt er der stadig ikke fundet en formandskandidat. 
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.   
Jørgen Bo sender regnskab og budget til Birgitte så snart det er klar.  

Styrelsen mødes senest 17.30 

 

 Samarbejdsaftale 

Gennemgået og drøftet. 

 Drøfte tilskudsordningen og evaluering af de 2 afholdte kassererkurser 

Drøftet kort 

 

6. Eventuelt  

 Øvrigt  

 Henriks reception d. 2. april i Frivillighuset, Danmarksgade 12, kl 15-17. 

Birgitte laver forslag til invitation. Tidsfrist: medio næste uge. Lone 

undersøger mad, Steen undersøger hjælpere og drikkevarer. 


