STYRELSESMØDE, torsdag, d. 25.06.2020 kl. 17.00 - ??.??
Vært Henrik, mob 2880 7030, mødet afholdes ved grillen, Kirkevej 1, 9970 Strandby
parkering ved Niels Tvillingsvej 2
overnatning tilbydes værdigt trængende

REFERAT
1.
2.

Godkendelse af dagsorden - OK
Godkendelse af referat fra sidste møde inden nedlukningen d. 5. marts - OK
http://fuf.nu/styrelsen/modekalender-og-referater

3.

Orienterings runden:
Steen: Der afholdes ”Frivillig Fredag” i september. Orientering fra FOUmøde. Prisfest afholdes 10. september.
Lone: Hele Verden i Frederikshavn afholdes i alternative rammer 12.
september
Anders: DM i Rallycross afholdt sidste weekend uden tilskuere
Vivian: Møde i ungdomsskolens bestyrelse
Birgitte: til Idrætssamvirkets generalforsamling gik Hans Jørn, Bente og
Karina af, og nye bestyrelsesmedlemmer er Jakob Møller Pedersen og fra
Skagen Mette Maj Diget og Jan Jensen.
Henrik: Travlhed vedr støtteordningen, mest pga praksisgenopretningen,
som er oveni den nye ordning. Dette forstyrrer forståelsen for mange
foreninger. Der er møde d. 30. juni, om ordningen, som skal evalueres.

4.

Punkter til beslutning:
• Godkende afrapportering og bevillinger fra FUF Puljen efter indstilling
Ingen nye ansøgninger
• Initiativer fra FUF i forbindelse med sommeraktivitetspuljen på 1.8 mio
Der er meget kort varsel på ansøgning. FUF orienterer via nyhedsbrev.
• Godkende dato og program for FUF Repræsentantskabsmøde 2020
Det besluttes at udskyde generalforsamling til 28. januar 2021. Dermed
undgår vi indsætning af fungerende formand for en kort periode. Alle vil
være på valg til denne GF. Regnskab 2019 er godkendt af bestyrelsen.
Henriks afskedsreception fastsættes til 12. februar 21

• Beslutning om KFU’s høring om puljer under folkeoplysningsordningen
Der nedsættes arbejdsgruppe til høringssvar: Henrik, Hans Henrik,
Birgitte, Kira, Steen. Bent suppleant.
• Afholdelse af medlemsmøde efter ferien om folkeoplysningsordningen
17. august afholder vi medlemsmøde ”Kend din tilskudsordning”, hvor
Henrik forklarer og skærer ud i pap. Book Maskinhallen eller Arena Nord.
• Fastlægge FUF TEMA DAG 2020: ”Hvordan FUF bliver mere slagkraftig”
Vi har som sådan program på plads til afholdelse ultimo oktober/primo
november
5.

Punkter til drøftelse:
• Forslag til FUF Nyhedsbrev, Hjemmeside og Facebook – fast punkt
Kira er stille og roligt begyndt at få overdraget hjemmesiden
• Drøfte fortsættelsen af initiativet om ”Foreningsfestival” i sept. 2021
Mødet blev aflyst. Indkald hurtigst muligt til nyt ide/udviklingsmøde. Evt
inviter Dansk Skoleidræt
• Drøfte ny tilskudsordning og evalueringsmødet med KFU og forvaltning
30 juni er første evalueringsmøde. 31. august er der endelig beslutning
om tilskudsordningen.
• Forberede det forestående repræsentantskabsmøde og reception
Se under beslutninger.

6.

Eventuelt

Kommende arrangementer/møder:
13. august: Bestyrelsesmøde (Lone)
17. august: Medlemsmøde ”Kend din tilskudsordning”
3. september: Bestyrelsesmøde (Birgitte)
8. oktober: Bestyrelsesmøde (Hans Henrik)
Slut okt/start nov: Temadag FUF
12. november: Bestyrelsesmøde (Allan)
3. december: Bestyrelsesmøde (Steen)
14. januar: Bestyrelsesmøde (Kira)
28. januar 21: Generalforsamling og repræsentantskabsmøde
12. februar 21: afskedsreception

