
 STYRELSESMØDE, torsdag, d. 12.11.2020 kl. 19.00 - 21.30  

Vært Birgitte og Henrik, mob 2880 7030, mødet afholdes over TEAMS eller Google Meet  
1. prio. TEAMS  –  2. prio. Google Meet (se fremsendte links) 

Deltagere: Lone, Henrik, Bent, Steen, Viviann, Jørgen Bo, Anders, Allan, Lene, Karsten, Birgitte 

Afbud: Kira, Jørgen 

 
REFERAT 

 

1. Godkendelse af dagsorden - ok 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde, d. 8/10-20 - ok 

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

3. Orienterings runden:  
Lone: alt i Integrationsrådet er aflyst 
Henrik: KFU behandling af ordning er udsat. 
Steen: vedr. beslutning om ændring af tilskudsordning – læs KFU referat fra 
4. november 20. Orientering fra FOU: der er bl.a. indkommet 30 ansøgere til 
Anlægspuljen. Den udsatte prisfest er stadig under planlægning, men afvikles 
alternativt i december.  
Hans Henrik: Orientering fra det minimerede tema/bestyrelsesmøde d. 7. 
november.   
Birgitte: Arbejdsgruppe sammen med Idrætssamvirket har gennemgået 
tilskudsguiden og bedt om et møde med forvaltningen. Mødet blev dog aflyst 
på ubestemt tid. Arbejdet genoptages når muligt. Har deltaget fra egen 
forening i Teamsmøde med Søren F. om eventuel Sommercamp i uge 28, 
2021. Campen skal erstatte Pulsskolen og laves som samarbejde mellem 
foreningerne og kommunen. Meget mærkeligt, at FUF og Idrætssamvirket 
ikke var inviteret til mødet.  

 
4. Punkter til beslutning:  

 Godkende afrapportering og bevillinger fra FUF Puljen efter indstilling 

Ingen ansøgninger. Heller ingen film er indsendt. 

 Udsættelse af FUF repræsentantskabsmøde fra januar til marts 2021 
Godkendt.  
 

 Beslutning om afholdelse af TEMADAG i løbet af januar/februar 2021 



Ny dato: 16. januar 2021, alternativt 20. februar 2021  

 Hvordan sikres fremdrift på ”Foreningsfestival 2021” i en Corona-tid 

Vi mangler tidsplan, overordnet plan og foreløbigt program. Birgitte, Lone 
og Henrik går med i arbejdsgruppe og vi holder møde via Teams 19. 
november kl 19. Steen sender materiale og Birgitte indkalder.  

 
5. Punkter til drøftelse: 

 Forslag til FUF Nyhedsbrev, Hjemmeside og Facebook – fast punkt 
Nyhedsbrev udsendes næste weekend efter planen 

 Fremlæggelse af ny struktur i FUF styrelse og arbejdet frem mod 2022  

Generationsskifte, modernisering, formuleret retning.  

Fortsættelse i styrelsen efter næste generalforsamling: (alle er på valg) 

Anders: 2 år 

Allan: suppleant 

Lone: 1 år, fuldfører integrationsrådsperioden 

Steen: ønsker ikke genvalg 

Hans Henrik: 2 år 

Kira: 2 år 

Henrik: evt kasserer eller ekstern konsulent 

Birgitte: 1 eller 2 år 

Jørgen og Lars har tidligere meldt ud, at de ikke ønsker genvalg. 

 Orientering om implementeringen af den nye folkeoplysningsordning 

Arbejdsgruppen, der har arbejdet med forslag til ændringer i den nye 
tilskudsordning, pga de utilsigtede konsekvenser og underfinansiering, 
foreslår at gå tilbage til 75% af omkostninger til lokaler. Næste KFUmøde 
er d. 2. december. 
 

6. Eventuelt  

 Orientering om regnskab 2020 

Kørselsregnskab skal sendes til Jørgen Bof 

 Næste møde er 3. december. Julefrokost, når vi må! 


