
 STYRELSESMØDE, torsdag, d. 16.01.2020 kl. 17.00 - ca. 21.00       

Vært Kira, mob 2049 0139, DBS, Skagensvej 468, 9981 Jerup 

 

REFERAT 

 

1. Godkendelse af dagsorden - godkendt 

2. Godkendelse af referat fra sidst - godkendt 

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

3. Orienterings runden:  

Allan: status på Ørnedalsbanen. Det er en mulighed med en jordvold omkring 

anlægget, men der er forurenet jord. 

Steen: orientering fra FOU. Anders Broholm har fået nyt job, og Mette 

Hardam bliver ny formand for KFU. 

Lone: orientering fra integrationsrådet, der vil have fokus på de gode 

historier. Der var succes med julearrangement på biblioteket.  

Hans Henrik: FDFs orkerster spillede i kirken før jul. Dog småt med 

besøgende.  

Henrik: foreningerne har generelt svært ved at engagere unge og forældre 

og få flere medlemmer. Annette Ravnkilde ansat som ny bibliotekschef. 

Midler fra anlægspuljen uddeles til næste FOU-møde næste torsdag. 

 

4. Punkter til beslutning:  

 Godkende afrapportering og bevillinger fra FUF Puljen efter indstilling 

BC Royal har ansøgt om midler til indkøb af sko og kugler til børn. Enigt 

udvalg afslår ansøgning som ikkeværende foreningsudvikling. Kort 

diskussion om, hvorvidt puljens regler skal gentænkes.  

 Aftale ny webmasters overdragelse af FUF hjemmesiden www.fuf.nu 



Punktet har været på flere gange. Der er aftalt aftagere, men der mangler 

en overdragelse. Følg op! 

 Afvikling af udsat ”Udviklingsseminar”, afholdes i samarbejde med IS 

Vi ser tiden an indtil videre.  

 Godkende forslag til TEMA DAG: ”Hvordan FUF bliver mere slagkraftig” 

Forslag fra arbejdsgruppen fremsendt før mødet. Skitsen godkendt, 

udvalget arbejder videre med dagen d. 28. marts 

 

5. Punkter til drøftelse: 

 Forslag til FUF Nyhedsbrev, Hjemmeside og Facebook – fast punkt 
Nyhedsbrev udsendes snart. FB: indstil kandidater til FUF 
 

 Drøfte oplæg til ”Foreningsfestival 2021” i relation til FUF visionsplan 

Kira og Steen går videre med at få inviteret folk til et ide/udviklings-

opstartsmøde iht Steens oplæg. Vi skal sikre os, at foreninger over hele 

kommunen får mulighed for at være med i udviklingen. 

 Status på KFU visionsarbejdet, drøfte FUF tiltag i relation til evt. oplæg 

Status bliver præsenteret på FOUmøde næste uge. Punktet udsættes.  

 Forberede repræsentantskabsmøde: Valg, regnskab, budget, beretning 

Budget gennemgået, justeret og godkendt. Henrik laver udkast til 

beretning.  

På valg er:  

Formand: ønsker ikke genvalg 

Hans Henrik: ønsker genvalg 

Jørgen: ønsker ikke genvalg 

Allan: ønsker ikke genvalg – dog gerne suppleant 

Kira (sup): ønsker genvalg 

Lars (sup): ikke afklaret 

Kasserer uden for bestyrelsen stopper. Ny kasserer skal findes.  



 Hvordan fordeles ”formandskasketter” blandt styrelsens medlemmer 

Lang drøftelse af, hvordan opgaverne eventuelt kan fordeles. Der ligger 

en hel del møder i ”jobbet”, og Henrik har udført rigtig mange opgaver. Vi 

kan ikke forvente, at en ny formand kan tage over på alle. Måske skal den 

nye formand bare beslutte, hvordan han vil have det og fordele 

opgaverne.  

 Spørgsmål til ny tilskudsordning og principperne i takstblad (løbende) 

udsættes 

 

6. Eventuelt  

  intet  

 

Bilag: 

Arbejdsopgaver: http://www.fuf.nu/styrelsen/arbejdsfordeling  

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

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


