
Referat STYRELSESMØDE, torsdag d. 24. november 2022 kl. 17.00  

Vært: Per, 22331616 

Adresse: Understedvej 150, 9300 Sæby 

Til stede: Per, Anders, Allan, Birgitte, Lene (IS) Thor, Anja, Ditte 

Afbud: Hans-Henrik, Henrik, Viviann 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden – grundet julefrokost blev dagsordenen prioriteret, røde punkter 

skubbes til næste møde, ellers godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra 6. oktober - godkendt 

 

3. Bordet rundt 

 

• Allan: orienterede om møde i Grønt Råd – debatten her har gået på balancen mellem 

vegetar og kødspisere. Placering af solceller. Vedligeholdelse af vandhuller osv.  

• Anja: Integrationsrådet aflyst pga. folketingsvalg. Har bevilliget 10.000 kr. til Frelsens Hærs 

børneklub.  

• Anders: Deltagelse i bestyrelsesmøde i USK. Spændende og relevant arbejde blandt de 

unge mennesker, Ungdomsskolen er tilbage på niveau efter Corona. Alle de unge i 8. og 9. 

klasse er tilbudt praktikplads. Godt initiatvi. Virksomhederne opfordres til at tage 

praktikanter ind.  

• Birgitte: var på var på isstadion til et arrangement omkring frivillighed. DGI var arrangør. 39 

% af danskerne er frivillige. Graden af frivillighed er dalende (kvaliteten fremfor 

kvantiteten) Der fremsendes powerpoint.  

 

4. KFU og FOU  

• Referat KFU 06.10.22 og 10.11.22 

• Tilskudsordning, status og information skal gives til medlemmerne: Det er positivt at der er 

blevet lyttet til FUF og foreningerne, 27 foreninger gav svar sammen med FUF og IS.  

Der skal sendes et nyhedsbrev ud inden jul, hvor der kommenteres på dette.  

• Samarbejdsaftale med Frederikshavn Kommune:  

FUF har meldt de ønskede ændringer ind, og vi er blevet hørt på de fleste områder. 

Tilskuddet er beskåret til nu 50.000 kr. om året.  

Vi godkender aftalen.   

• Talt om regnskabssystem og hjælp til foreningerne. Mange foreningers bruger ikke Winkas, 

som er kommunens regnskabssystem. Der er mulighed for oplæring ved Tanja/kommunen. 

Winkas er ikke nødvendigvis det optimale, og mange foreninger er underlagt egne 

nationale systemer til registrering. Ifølge flere udsagn mangler Winkas opdateringer. 

Anders tager punktet med retur som inspiration til forvaltningen.   

 

5. USK og Fritidskonsulenten 



• Hvor er vi ift. samarbejdet? 

 

6. Samarbejde IS 

Lene: Der var temadag i IS for to uger siden. Overvejelser omkring indsatsen, skal der bygges et nyt 

fundament? Ny retning er sat. IS vil gerne koncentrere kræfterne fremadrettet. Hasse har snakket 

med Anders og fremtidigt samarbejde vil være mindre tæt fremover. IS vil fremover ikke være 

repræsenteret i FUF, og derfor vælger vi, at FUF heller ikke skal være repræsenteret i IS 

fremadrettet.  

 

7. Visionsplan 

• Næste step 

 

8. Repræsentantskabsmøde 23. marts 

• Indledende øvelser og status på medlemmer. Find passende kandidater i god tid.  

• På valg er Birgitte og Anja som begge ønsker genvalg. Suppleanterne hvert år. Vi har fortsat 

en vakant plads.  

• Allan stopper som suppleant. FHBU har Jacob, som gerne vil være suppleant. 

• Kandidater til FUF’s styrelse blev drøftet, og emnerne kontaktes.  

• Udlæg og kørsel til regnskab: Afregn med Henrik før nytår. Telefonpenge kommer i 

december. Send kontonummer til Henrik.  

 

 

9. Status hjemmeside/facebook 

• Præsentationer på facebook!! 

 

10. Kalenderen 

 

• 19. jan. kl. 17.00: Styrelsesmøde hos Anders 

• 9. februar kl. 17.00: Styrelsesmøde hos Thor (Frelsens Hær)   

• 9. marts: reserveres til muligt ekstra møde inden repræsentantskabsmødet.   

 

 

11. Evt. 

På de næste 2-3 møder prioriteres visionsplanen repræsentantskabsmødet.  


