
 STYRELSESMØDE, torsdag, d. 27.5.2021 kl. 17.00 – 20.30  

Vært Henrik, mob 2880 7030, afholdes hos StrandbySpejderne, Strandbyvej 91-93, 9970 Strandby  

Til stede: Henrik, Allan, Anders K, Lone, Lene, Hans Henrik, Anders F, Viviann, Birgitte. Gæst Christian 

Mikkelsen 

 

REFERAT  

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Tilføj punkt ”Opgaver til festival” under beslutningspunkter. Ellers ok 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde, d. 15/4-21 - godkendt 

(referat rundsendt 16/4 – endnu ikke kommet på hjemmesiden) 

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

 

3. Orienterings runden:  

• Kort omtale af aktiviteter siden sidste FUF styrelsesmøde  

Anders: Ørnedalsbanen ved at lave nyt klubhus 

Birgitte: GF i floorball, bestyrelse udvidet med 2 nye, årsværk, som vu skulle 

have haft, da vi startede for 6 år siden er endelig udbetalt. Ny 

renovationsordning, indebærer stop af spejdernes avisindsamling. 

Henrik: formandsmøde: der ønskes ny facilitetsundersøgelse. 

Frivillighedstilskud til billetter til festivalen. Møde med IS og hallerne forud 

for forvaltningsmøde. Flere møder vedr. samarbejde om Multicenter. 

• Gennemgang af status på Frivilligheds- og Foreningsfestival 

Der er møde med spejdergrupperne d. 9. juni. Hjemmeside og FB opdateres 

løbende, 2 onlinemøder afholdt, midler fra Integrationsrådet til målrettede 

integrationsaktiviteter, festinvitation udsendes i morgen, møde med 

skoleledelsen og byerne, vi har arrangeret godt program, nu skal vi bare have 

foreningerne med.   

4. Punkter til beslutning:  

• Godkende afrapportering og bevillinger fra FUF Puljen efter indstilling 

Ingen ansøgninger 

• Drøfte ny runde ”Broen til Foreningslivet” på FUF Temadag 



Christian Mikkelsen gennemgik projektet og en genoptagelse blev drøftet. 

Til temadagen besluttes om vi skal gå videre med genoptagelse.  

• Godkende program og sted for FUF Temadag 2021 

Temadag d. 12. juni. Forretningsudvalg justerer program og udsender 

snarest. Afholdes i FDF Kredshuset på Bornholms Alle.  

• FUF unge vælgermøde og arrangementer ved kom-valg 21 

Vi bakker op om Ungdomsskolens aktiviteter ifbm med valget 

• Opgaver til festival 

Vi skal finde sponsorgaver til frivilligfesten. Anders og Allan går med i 

sponsorudvalg. 

Når festivalen står på, bør der så vidt muligt være medlemmer af FUF 

eller IS til hvert af vores egne programsatte aktiviteter. 

 

5. Punkter til drøftelse: 

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

• Opsamling af valg m.m. til repræsentantskabsmødet 2021 

Alle er på valg og flere fratræder. Til valg opstilles: 

Anders Krøj (ny) 

Hans Henrik 

Anders Fuglsang 

Birgitte 

Alif? 

Suppleant Allan 

Henrik (evt kasserer eller freelance-konsulent)  

Dvs, at vi mangler FLERE styrelsesmedlemmer. Vi må alle bidrage med at 

finde eventuelle kandidater. Henrik og Birgitte kan sagtens mødes med 

interesserede for at fortælle, hvad der kræves.  

 

• Folkeoplysningspolitik og kommende FUF medlemsmøde 

Under mødet blev dagsorden til KFU-møde udsendt. Forretningsudvalg 

tager det op og beslutter handling.  

 

• Afholdelse af FUF Tema Dag og FUF Sommer Arrangement 2021 

Temadag 12. juni, sommermøde: efter ferien 

 

6. Eventuelt  

Intet  


