STYRELSESMØDE, torsdag, d. 14.1.2021 kl. 19.00 - 20.30
Vært Birgitte og Henrik, mob 2880 7030, mødet afholdes over TEAMS
Deltagere: Henrik, Steen, Hans Henrik, Lone, Anders, Allan, Viviann, Karsten, Lene, Birgitte
Afbud: Kira, Bent

REFERAT
1.

Godkendelse af dagsorden. Godkendt med ønske om drøftelse af
”Opfølgning vedr bankgebyrer”

2.

Godkendelse af referat fra sidste møde, d. 3/12-20. Godkendt

3.

Orienterings runden:
Birgitte: har deltaget i DGI webinar om Digital foreningsudvikling. Der er
mange relevante gratis onlinekurser, at deltage i.
Steen: orientering fra FOU. Tilsyn genoptages.
Henrik: arbejdet med planerne om Multicenter er under pres, nu hvor
økonomien er belastet. Forvaltningen vil ikke godkende nye selvejende
institutioner, mens andre af kommunens afdelinger ofte benytter FFK’s
faciliteter til billige penge.
Udvidelse af Sæby Havn er nu igangsat, så Vandsportens hus, som vi har
været med til at facilitere intromøder til, er nu tættere på.

4.

Punkter til beslutning:
 Godkende afrapportering og bevillinger fra FUF Puljen efter indstilling

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

Ingen ansøgninger
 Afholdelse af FUF-repræsentantskabsmøde, udsættelse til april 2021
Af hensyn til formandsvalget udsættes repræsentantskabsmødet endnu
engang til på ubestemt tid.
 Godkendelse af fremsendt driftsregnskab 2020 og nyt budget 2021
Regnskab 2020 godkendt. Der hensættes beløb til foreningsfestivalen og der
laves særskilt budget til denne.
Budget 2021 godkendt
 Plan B for afholdelse at FUF Temadag planlagt til 20. februar 2021
Temadagen afholdes 3 uger før generalforsamling. Afvent dato.

5.

Punkter til drøftelse:
 Forslag til FUF Nyhedsbrev, Hjemmeside og Facebook – fast punkt
Nyhedsbrev om tilsyn som iht FOU-møde samt anlægspulje. FB: udsættelse
af repræsentantskabsmøde, reklame for webinarer, lidt fra styrelsesmødet
 Oplæg fra styrelsen til aktiviteter i forenings- og frivillighedsfestival
Der er møde i arbejdsgruppen d. 19. januar. Vi ønsker input fra styrelsen, så
sæt endelig hjernen i blød og byd ind med ideer. Umiddelbart foreslår
Karsten fællessang ved flagermuscenteret. Der foreslås Pixl Art og oplæg ved
Hans Nielsen (motorsport). Minikurser/oplæg ved DGI, DUF, DIF
 Hvad kan FUF gennemføre for tiden – overdragelse af FUF-hjemmeside
Overdragelse af hjemmeside kan påbegyndes. Birgitte indkalder Alif og Kira
til møde.
 Orientering om implementeringen af den nye folkeoplysningsordning
Drøftet
 Nyt punkt: nye regler om bankgebyrer
De nye regler koster foreningerne dyrt. Idrætssamvirket er også OBS på
det. Måske skal vi opfordre foreningerne til at blive bevidste om egne
gebyrer, f.eks, hvis man har flere konti. Karsten foreslår et fælles brev fra
FUF/IS til bankerne om det moralske i at opkræve mange gebyrer. Vi
tager punktet med igen næste gang.

6.

Eventuelt
 Der skal indsendes statusrapport til KFU. Iflg. Tanja er det nok med
regnskab. VI kan evt inkludere beretning om arbejdet i FOU/KFU vedr.
tilskudsordningen og planlægning af foreningsfestivalen

