STYRELSESMØDE, torsdag, d. 30. sept. 2021 kl. 17.00 – 21.00
Vært: Birgitte, 30262265
Sted: Frivillighedshuset, Danmarksgade 12, 9900 Fr.havn

Referat
Til stede: Anders K, Allan, Anders F, Birgitte, Lene (Idrætssamvirket), Ditte, Anja
Ordstyrer: Anders K
Referent: Anja

Afbud: Hans Henrik, Camilla, Bent, Vivian, Karsten
1.

Godkendelse af dagsorden - godkendt

2.

Godkendelse af referat fra sidste møde, d. 06.09.21
(referat rundsendt 08.09) godkendt

3.

Arbejdsopgaver og udvalg:
• Gennemgang af liste med formandsopgaver, prioritering og fordeling,
herunder hvilke opgaver der er bortfaldet og afløst af nye.
• Gennemgang af udvalg og arbejdsområder, prioritering og fordeling
under hensyn til arbejdsmængden – se bilag for beslutninger

4.

Sociale medier:
• Samspil ml. hjemmeside, Facebook og Instagram, hvad giver mening
hvor? Emnet drøftet
Hjemmeside: Facts, ingen interaktion.
Facebook/Instagram er interaktiv og hurtig, opfordrer til dialog,
feedback
• Nyhedsbreve (kan komme på SoMe i form af teasere), frekvens, form,
indhold: Man kan booste ved at betale for vigtigste ”highlights”.
Nyhedsbrev kan være et opslagshæfte/dybere artikler. Måske hvert
kvartal. Opsætning og linke til eller LÆS MERE HER
• Oplysninger om, hvad der er sket siden sidst, gerne med link.
Reklame for kommende aktiviteter: Kolding, Ungevalg, debatfestival
og valgmøder
• Formidling af info fra Styrelsesmøder: Teaser fra Styrelsesmøde.
• Præsentation af medlemmer i FUF (facebook m. billeder) Også i
nyhedsbrevet – drøftes næste gang

5.

Kommende aktiviteter:
• Debatfestival 26.-28. okt. På Frederikshavn bibliotek. Opfordring til at
deltage. Link:
www.https://bibl.frederikshavn.dk/nyheder/nyhed/debatfestival-2021
• Ungevalg 2. nov. (Vivian) i skoletiden (søgt om 10.000,- i tilskud fra FUF
– bevilliget) Repræsentanter: Anja, evt. Birgitte og Camilla
• Valgmøder
o 1. nov. Kappelborg (Skagen) Kl. 19-21
o 2. nov. FFK-hallen (værter + ordstyrer) Kl. 19-21
o 3. nov. Spectrum (Sæby) Kl. 19-21
Kontakt Birgitte angående fremmøde og samkørsel mandag,
tirsdag og onsdag.
2. nov: Værtsskabet er hos FUF
Kontaktperson/tovholder: Birgitte Mathiasen
Indkaldelse: Tommy
Forberedelse af spørgsmål/tema (DUF kan
inspirere/ordstyrer/formøde?)
• Samrådet: temadag i Kolding 6. nov.
o Vi inviterer bredt. HC. og BM. interesserede. Respons: 11.
oktober.
• Profiltøj til FUF:
o Vigtigt vi er synlige når vi optræder i FUF-regi.
o Vi sætter en økonomisk ramme, så folk kan vælge noget, der er
behageligt for dem. Vi vil gerne investere i noget, der gør os
genkendelige, og som vi kan trives i.
o 28. oktober – vi mødes i Kalhøj v. Vestergade 25, Sæby kl. 16 og
ser på mulighederne før næste styremøde

6.

Praktik:
• Opdatering af medlemsliste med kontaktoplysninger (HC og AK)
• Mødeplan det næste halve år plus er opdateret
• Næste møder afklaret omkring dato og tidspunkt og værtskab

7.

Evt.
Næste møde:
Budget 2022
Emner til valgmøde i november
Nyt fra udvalgene
Kommende aktiviteter

