
 STYRELSESMØDE, torsdag, d. 11.3.2021 kl. 19.00 - 21.00  

Vært Birgitte og Henrik, mob 2880 7030, mødet afholdes over TEAMS  

(der er fremsendt link – se mødelink nederst på siden) 

 

REFERAT 

 

1. Godkendelse af dagsorden - ok 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde, d. 15/2-21 - ok 

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

(2 referater vedhæftet – hjemmeside IKKE opdateret PT) 

 

3. Orienterings runden:  

Henrik: Orientering fra FOU. Vi har ikke fået tilladelse til møde med KFU vedr 

den nye folkeoplysningsordning. Der er på rådhuset etableret udvalg til 

prisfesten, og der drøftes at dele prisfesten ud på flere lokaliteter. KFU har 

tildelt lokaleleje til FFI håndbold/Syvstenhallen efter flere afslag fra FOU. Der 

er ny direktør på KFU-området, Thomas Gynther Eriksen. Styrelsen mener, at 

vi må spørge direktøren om beslutningen, idet det er midler fra de 

folkeoplysende udvalg, der tildeles semiprofessionelle og det kan forventes 

at der på denne baggrund kommer andre ansøgninger/klager 

  

4. Punkter til beslutning:  

• Godkende afrapportering og bevillinger fra FUF Puljen efter indstilling – 

ingen nye ansøgninger 

• FUF’s engagement i forbindelse med evt. sommeraktiviteter i juli 2021 – 

der er kommet mail til foreningerne i dag vedr sommercamp i uge 26. 

Viviann er af ny konsulent i skoleforvaltningen, Lars Lundgren, blevet bedt 

om at formidle det til FUF, og brev vedlægges referatet som bilag. Vi 

formidler gerne budskabet. 

Der vil også i år komme coronamidler fra staten til sommeraktiviteter, og 

vi skal bidrage til at formidle det. 

• Fordeling af opgaver og ideer til Forenings- og Fritidsfestival uge 37-21 

Brev til foreninger godkendes i koordineringsudvalget og sendes til 

orientering til styrelsen. 

Kontakt til det politiske system: udvalgsformænd er bedst at tage fat i. 



Alle i styrelsen bedes invitere alle de foreningsaktive i eget netværk til at 

følge siden: https://www.facebook.com/F%C3%A6llesskabet-i-Fokus-2021-

102392281920784 , samt omtal og opfordr alle tænkelige steder.  Vi kommer 

sandsynligvis til at få brug for gode sponsorgaver til afslutningsfesten. 

Tjek ”Distriktsdrømme” vedr projektmidler. Der er snart ansøgningsfrist. 

 

5. Punkter til drøftelse: 

• Forslag til FUF Nyhedsbrev, Hjemmeside og Facebook: reklamer for 

Fællesskab i Fokus, sommercamp, præsentation af styrelsen. Jobopslag til 

festivalkoordinator. 

• Drøft (igen-igen) FUF repræsentantskabs-møde 2021: vi håber på mere 

åbning og tager punktet med til næste møde. Dette gælder også 

Temadagen.  

• Debat om diverse verserende sager i Corona nedlukningsperioden 

herunder opstarts-kick-off foredrag for foreninger i maj/juni, arrangeret 

af kommunen/IS/evt. FUF ? Vi bakker op om Kick-off-arragnement. 

 

6. Eventuelt  

• Næste møde 15. april (virtuelt eller fysisk) 

• Så snart det er muligt skal vi afholde vores ”julefrokost” 

 

 

Bilag: Brev om informationsmøder vedr. sommercamp 

 


