
 STYRELSESMØDE, mandag, d. 7.9.2020 kl. 17.30 - 20.00  

Vært Birgitte, mob 3026 2265, mødet afholdes i Borgerhuset, Ny Skovgårdsvej, Voerså  
Deltagere: Henrik, Hans Henrik, Allan, Anders, Lone, Birgitte 

 

REFERAT 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde inden sommerferien, d. 25/6-20 

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

 

3. Orienterings runden:  

• Kort omtale af diverse aktiviteter siden sidste FUF styrelsesmøde  

Lone: Hele verden i Frederikshavn er aflyst pga Corona, Cafe Danish 

midlertidigt aflyst 

Henrik: orientering om FOU-møde og gebyrmodellens underfinansiering. 

Birgitte: orientering fra møde i Idrætssamvirket. Arbejdsgruppe bestående af 

Lene, Jytte, Birgitte + 1 fra FUF der gennemgår og forstår Tilskudsordning. Vi 

skal finde en – hvem? Spektrum forhåbentlig klar til jul. 

 

4. Punkter til beslutning:  

• Godkende afrapportering og bevillinger fra FUF Puljen efter indstilling 

Metodistkirkens Spejdere, Strandby godkendt ansøgning 

• Fastlægge dato for aftalt medlemsmøde om folkeoplysningsordningen 

Hvis for mange tilmeldte: del i 2 runder eller først til mølle. Uge 41. Lone 

booker lokale i Maskinhallen eller Arena Nord. Evt kombineret med 

bestyrelsesmøde først. (Hans Henrik) 

Servering: øl, sodavand, vand (Henrik), knas (Lone) 

Notatblokke (Birgitte) 

Projektor (Henrik) 

 

• Arbejdsgruppe for TEMADAG: ”Hvordan FUF bliver mere slagkraftig” 

31. november eller 7. november : Henrik laver Doodle og spørger potentiel nyt 

bestyrelsesmedlem. + Jørgen M om ordstyrer. 

 



• Coronatilpasning af FUF-Puljen, beslutte et nyt midlertidigt regelsæt 

VI beslutter, at enhver forening, der indsender præsentation/video af 

deres forening til vores Facebookside, bliver belønnet med 500 kr, der 

overføres til klubbens konto. Vi forbeholder os ret til at benytte det til 

markedsføring. Birgitte laver opslag til FB og Henrik nævner i Nyhedsbrev. 

 

5. Punkter til drøftelse: 

• Forslag til FUF Nyhedsbrev, Hjemmeside og Facebook – fast punkt 

Drøftet. Tirsdagstips fortsættes ikke som et ugentligt opslag, men løbende 

Birgitte sender ref til Alif og tjekker hvor mange der mangler. + send 

vision 

Status på opdatering og overdragelse af hjemmeside? (Kira, Alif) 

 

• Samtale om emner og punkter til forkortet FUF-beretning for 2019 

Til samarbejdsaftalen. Input efterspørges.  

 

• Drøfte foreningernes rolle i ”Foreningsfestival” i september 2021 

Grundig orientering til styrelsen på næste møde med tidsplan for 

projektet.  

• Debat om ny tilskudsordning og FOU arbejdsgruppemøder med KFU  

Debatten har været lidt under orientering 

 

• Forslag til kommende FUF styrelsesmøder, arbejdsplan og mødedatoer 

• Oktober: Medlemsmøde ”Kend din tilskudsordning” 

• 7. september: Bestyrelsesmøde (Birgitte) 

• 8. oktober: Bestyrelsesmøde (Hans Henrik) 

• Slut okt/start nov: Temadag FUF (Doodleafstemning) 

• 12. november: Bestyrelsesmøde (Steen) 

• 3. december: Bestyrelsesmøde (Allan) 

• 14. januar: Bestyrelsesmøde (Kira) 

• 28. januar 21: Generalforsamling og repræsentantskabsmøde 

• 12. februar 21: afskedsreception 

 

 

6. Eventuelt  

• Mundering. Punktet er afsluttet nu og det tages af dagsorden og 

venter til en ny bestyrelse.  

• Øvrigt  

 

 


