STYRELSESMØDE, torsdag, d. 15.4.2021 kl. 19.00 - 21.00
Vært Birgitte og Henrik, mob 2880 7030, mødet afholdes over TEAMS

REFERAT
Deltagere: Lene, Bent, Henrik, Allan, Lone, Hans Henrik, Anders, Steen, Viviann, Alif, Birgitte
1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Godkendelse af referat fra sidste møde, d. 11/3-21
http://fuf.nu/styrelsen/modekalender-og-referater

3.

Orienterings runden:
Hans Henrik: Orientering fra kommunens Kassermøde via Teams. Flere
styrelsesmedlemmer har deltaget.
Viviann: orientering fra Ungdomsskolen
Henrik: Vores medlemsforeninger har været inviteret til møde om
SommerCamp, som afholdes af Center for Skole og skal erstatte Pulsskolen.
Der har indtil nu været afholdt 3 møder. Vi må gerne hjælpe med at
videregive informationer til foreningerne.
Bent: efterspørger status på tidligere aftalt henvendelse til forvaltningen
vedr. ændring i folkeoplysningspolitikken, efter afslag på anmodet møde
med KFU. Henrik fortæller, at den nye centerdirektør har indvilliget i et møde
og at der tillige er indkaldt til et af de kvartalsvise formandsmøder.

4.

Punkter til beslutning:
• Godkende afrapportering og bevillinger fra FUF Puljen efter indstilling
Ingen ansøgninger
• Bevilling til projekt ”Broen til Foreningslivet” og et fornyet engagement
Der er ønske om en evaluering og en plan for fremtidige mål. Vi inviterer
Christian Mikkelsen med til næste møde
• Fordeling af opgaver og hjemmeside ideer til Forenings- og Fritidsfestival
Der gives status på arbejdet omkring festivalen. Det vil blive nødvendigt, at vi
hen ad vejen kan fordele opgaver til medlemmer i styrelsen.
Vi er enige om, at vi er hovedarrangør på festivalen, og at de penge, vi har
skudt i, hovedsageligt skal gå til de aktiviteter, der oprindeligt var planlagt,

f.eks fest, aftenarrangementer, markedsføring, og at foreningerne selv
afholder udgifter ifbm med deres egne tilmeldte aktiviteter.
Idrætssamvirket har også indskudt kapital, og gør et virkeligt stort stykke
arbejde i arbejdsgrupper og -udvalg.
Der henstilles desuden til, at alle styrelsesmedlemmer inviterer i eget
netværk til at følge facebooksiden Fællesskab i Fokus 21, samt informerer
om, at relevante informationer kan findes på hjemmesiden:
www.frivilligfestival.org
• FUF unge vælgermøde og arrangementer i forbindelse med kom-valg 21
VI er interesseret i at gå med i arrangementer vedrørende ungevælgermøder
mv op til kommunevalget. Det er vigtigt, at vi er obs på ungedemokrati.
5.

Punkter til drøftelse:
• Forslag til FUF Nyhedsbrev, Hjemmeside og Facebook – fast punkt
• Folkeoplysningspolitik og fastholdelse af foreningsmedlemmer
Det peger på, at den nye folkeoplysningspolitik, der skal vedtages, kan få
konsekvenser for både paraplyorganisationerne og kommunens
folkeoplysende foreninger. Før en ny politik igangsættes kunne det være
relevant med en evaluering af den nuværende.
Vi er bekymrede for, om foreningerne er opmærksomme på varslingen af
ændringerne og mulige konsekvenser, og beslutter at indkalde til
medlemsmøder hurtigst muligt, gerne sammen med Idrætssamvirket.
• Drøfte FUF Visionsplan og FUF repræsentantskabs-møde 2021
Med de store opgaver vi har nu og foran os, har vi ikke ressourcer til at
koncentrere os om ny vision. Vedr repræsentantskabsmødet sætter
forretningsudvalget dato, så snart det bliver muligt, og hasteindkalder til
forudgående Temadag.
• Kick-off foredrag for foreninger i maj/juni, kommunen/IS/FUF
Vi afventer nærmere info fra Idrætssamvirket, og går med i samarbejde.
• Afholdelse af FUF Tema Dag og FUF Sommer Arrangement 2021

6.

Eventuelt
• Næste møde (virtuelt eller fysisk) 27. maj, herefter sommermøde i
Sæby inden ferien

