
 STYRELSESMØDE, mandag, d. 15.2.2021 kl. 19.00 - 20.30  

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

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

 

REFERAT  

 

Deltagere: Allan, Lone, Viviann, Henrik, Birgitte 

Afbud: Bent, Kira, Steen, Hans Henrik 

1. Godkendelse af dagsorden - ok 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde, d. 14/1-21 - ok 

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

 

3. Orienterings runden:  

Henrik: forretningsudvalgsmøde med Idrætssamvirkets forretningsudvalg 

vedr KFU-punkt om ændring i folkeoplysningsudvalget.  

Har deltaget i møde vedr Verdensmål. Der har været meget presse omkring 

Bannerslundhallen. 

Viviann: der arbejdes med visioner på ungeområdet – visionsseminar på vej.  

Birgitte: orientering om status på foreningsfestival. Pressemeddelelse 

udsendt. Kira har meddelt, at hun trækker sig fra styrelsen med omgående 

virkning.  

 

4. Punkter til beslutning:  

• Godkende afrapportering og bevillinger fra FUF Puljen efter indstilling 

Ingen ansøgninger 

• Fordeling af opgaver til Forenings- og Fritidsfestival uge 37 – 2021’ 

Foreningsfestivalen er en del af vores fælles vision, og derfor må hele 

styrelsen påtage sig ansvar/opgaver. Mange opgaver bliver delt mellem 

samarbejdspartnerne, men konkrete opgaver, som FUF har ansvaret for, er 

f.eks afslutningsfesten samt kontakt/idemøde med medlemsforeningerne – 

særligt spejderorganisationer. Lone og Hans Henrik er på 

spejderkommunikationen. Der vil også komme en del mindre 

opgaver/ansvarsområder efterhånden.  

God debat og mange ideer om f.eks foredragsholdere, oplæg mv. Viviann 

arbejder videre vedr. ungefællesskaber, Allan om oplæg v. Hans Nielsen. 



Opgavefordeling tages med som punkt næste gang 

 

5. Punkter til drøftelse: 

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

Drøftet. 

• Drøft KFU oplæg om at udskrive Folkeoplysningsudvalget af politikken 

Drøftet. Tommy og Steen anmoder om møde med KFU for forklaring på 

udmeldingen. Vi afventer. 

• Debat om eventuelle verserende sager i Corona nedlukningsperioden 

Ingen sager drøftet 

 

6. Eventuelt  

• Næste møder: 11. marts kl 19 via Teams eller kl 17 hvis muligt med fysisk 

møde. Efter mødets afslutning bliver vi opmærksomme på, at der 

ligeledes er aftalt møde i festivalgruppen kl 16.30, så derfor må kl 19 være 

mødetidspunkt, og dermed over Teams.  

Herefter planlægges fysisk møde d. 15. april kl 17, hvis mulige, ellers 

Teams.  


