
 STYRELSESMØDE, torsdag, d. 8.10.2020 kl. 17.00 - 21.00  

Vært Hans Henrik, mob 3025 3933, mødet afholdes i FDF Kredshus, Bornholms Allé, FrHavn 

 

REFERAT 

Til stede: Hans Henrik, Kira, Birgitte, Steen, Anders, Allan, Bent, Karsten   

 

 

1. Godkendelse af dagsorden - ok 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde, d. 7/9-20 - ok 

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

 

3. Orienterings runden:  

• Kort omtale af diverse aktiviteter siden sidste FUF styrelsesmøde  

Steen: FOU: arbejdsgruppe til indspark til revidering af tilskudsordningen, 

især lokaletilskud. Meget stor og svær opgave, ikke i mål endnu.  

Birgitte: arbejdsgruppe vedr tilskudsordning. Idrætssamvirket har holdt 

møder med de selvejende haller om kommende driftsaftale. 

 

4. Punkter til beslutning:  

• Godkende afrapportering og bevillinger fra FUF Puljen efter indstilling 

Ingen nye ansøgninger.  

• Udsættelse af medlemsmøde om tilrettet folkeoplysningsordningen 

Pga arbejdet med revidering af tilskudsordningen og Corona-restriktioner 

udsættes medlemsmødet på ubestemt tid.  

 

• Beslutning om TEMADAG 2020: ”Hvordan FUF bliver mere Slagkraftig”. 

31. okt. ell. 7. november. Hans Henrik undersøger, så dato kan besluttes i 

en fart.  

Temadagens drøftelser ledes af: Bent som ordstyrer og Karsten som 

referent.  

Temadagsarbejdsgruppe: (Steen), Birgitte, Henrik 

• Godkende forkortet alternativ nød-beretning om FUF aktiviteter i 2019 



Henrik sender beretning rundt via mail, så den kan godkendes. 

• FUF input til udsendt høringsmateriale om driftsaftaler på hal-området 

Hvem sender materiale til foreningerne? Tidshorisonten – 22. oktober. 

Arbejdsgruppe nedsættes: Steen, Birgitte, Henrik, Hans Henrik. Steen 

indkalder til møde snarest muligt.  

 

5. Punkter til drøftelse: 

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

Portrætter af bestyrelsen, synliggørelse af bestyrelsesmøder og steder: 

kort orientering om hvad har vi drøftet? 

 

• Plan for foreningernes rolle ved ”Foreningsfestival” i september 2021  

Møde med Frederik vedr orientering til foreningerne og budget. Dato ikke 

fastlagt. Uge 37 2021, prisfest er en del af det + arrangement for ledere 

mv.  

• Drøfte hvordan en fremtidig ungeindsats og SSP-samarbejdet kan ske 

Udsættes 

• Seriøs snak om fremtidig FUF styrelse og repræsentantskabsmøde 28. 

januar 21 

Vi bliver nødt til at få afklaring på mulig formandskandidat. Ingen fra 

nuværende styrelse ønsker posten, som strukturen er nu. Vi skal også 

have ny kasserer. Men varsel om dato i næste nyhedsbrev. Mulige 

kommende styrelsesmedlemmer skal kontaktes nu.  

Temadagen vil forhåbentlig bidrage til afklaring af fremtidig struktur. 

• Samtale om FUF’s og foreningers aktiviteter under Covid-nedlukningen 

Bred drøftelse  

• Orientering om implementeringen af den nye folkeoplysningsordning 

Udsættes 

 

6. Eventuelt  

• Tilbud om 500 kr for en præsentationsvideo er offentliggjort 

• FUF er opdateret på Fritidsportalen, www.fritid.frederikshavn.dk 

 

Næste møde: 12. november, Steen er arrangør.  



 

 

 


