Referat af STYRELSESMØDE, fredag, d. 10. dec. 2021 kl. 17.00 – 18.30
Vært: Allan, mobil 2425 0311 – AFBUD SENEST TORSDAG KL. 12.00
Adresse: Vestergade 8. 1, Sæby
Til stede: Birgitte, Allan, Hans Henrik, Bent, Anders F, Camilla, Henrik, Ditte, Anja
Afbud: Anders K, Karsten, Lene, Viviann
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 25.11.2021
Godkendt
3. Bordet rundt – meget kort information!
Birgitte var til Idrætssamvirkets generalforsamling – på dagsordenen var en fælles vision
fremadrettet
Grønt Råd aflyst pga. corona.
Nye politikere udpeget til FOU – de har alle en fortid i FUF
Folder under udarbejdelse – Birgitte har kladder med til styrelsen
De endelige foldere sendes ud med kontingentopkrævning
Festivalregnskab afsluttet. Balancerer med 450.000 kr. Omtrent ti tusind i overskud. Foreningernes
dag i Skagen, Ravnshøj og Sæby deler overskuddet sammen med Dansk Skoleidræt.
Regnskabet går derfor i nul
Kassebeholdning er på omtrent 40.000 kr. hos FUF
Kassereren efterlyser et budget for 2022 – regnskab for 2021 følger snarest
4. Temadag, dato, tid, placering, dagsorden
• 19. marts 2022 Sognehuset i Ravsnhøj (overfor hallen) Vi gennemgår sidste program igen.
9.30-17.00 – Halbal kl. 18 med vedhæng. Birgitte sørger for kaffe, vi henter frokost i FREDE
(2Takt). Mail med tilmelding kommer ud
Ordstyrer: Bent?
5. Spejdernes Lejr
• Mogens Bahnsen fra SL2022 er ikke vendt tilbage på forespørgsel på datoer i det nye år.
Der er henvist til to andre mailadresser på de ansvarlige for nordjyske lejre. Anders K

•

følger op snarest
Kommunen er informeret om forventet ansøgning om tilskud til både SL2022 og FDF2022.

6. Ansøgning til FUF puljen
FUF-puljen: Årligt sættes 50.000 kr. til side til ansøgninger fra foreningerne. Udlandsrejser
deriblandt og max. 4000 pr. forening. Kriteriet er en beskrivelse og billeder retur, der kan bruges til
nyhedsbreve og Facebook. Der er ikke fulgt op, så pengene er ikke blevet udbetalt i langt de fleste
tilfælde.
Med de kommende ændringer i tilskuddet, som FUF får årligt, giver det mening at nedlægge FUFpuljen, da vi ikke økonomisk kan oppebære puljen.
Nytårsbrev kan indeholde info om manglende pulje i 2022.
Ansøgninger før nytår kan imødekommes? Der er penge i 2021 til arrangementer i 2022.
Vedtaget: FUF-puljen ophører pr. 31. december 2021.
•

Tornados (floorball) ønsker at søge om tilskud til deres udlandstur (Gothia Cup) i januar,
ansøgning er pt. ikke modtaget. Hvis ansøgning kommer før 31. december, behandles den
af arbejdsgruppen.

7. Evt.
Ny FUF-folder gennemgås. Forslag til små-rettelser er gennemgået og noteret.
Allan fortæller om, hvor meget gevinsten fra festivalen betyder for en lille spejdergruppe i Skærum.
Folk var helt rørt, fordi behovet var stort. Det er rart, når penge falder på et tørt sted og gør en
forskel.
Vi skal sammenligne den nuværende liste med oversigten over godkendte foreninger og se, om der
er nogle, vi mangler at kontakte. Forvaltningen har listen.
Ikke-godkendte foreninger (måske med manglende korrekt antal i bestyrelsen) har måske større
behov for hjælp til at komme videre end de godkendte foreninger.
Punkter til næste Nyhedsbrev og Facebook
Spejderlejr
FUF-puljer
Næste møde 27.01.2022 hos Anja, Frelsens Hær, Knudensvej 1A, 9900 Frederikshavn

