
STYRELSESMØDE, torsdag, d. 27. jan. 2022 kl. 17.00 – 21.00  

Vært: Anders K, mobil 25271015  

Adresse: Spar Nord, Danmarksgade 48, Fr.havn 

Afbud: Birgitte, Camilla 

Tilstede: Allan, Lene (IS) Hans Henrik, Ditte, Anja, Viviann (Ungdomsskolen), Henrik, Anders K. Anders F. 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden  

Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 10.12.2021  

Godkendt 

 

3. Regnskab 2021 og Budget 2022 

Bestyrelsen godkender regnskab for 2021 og budget for 2022 

 

Forslag: Kontingentforhøjelse fra 200 til 300 kr. efter Repræsentantskabsmødet 

Punktet ”pulje” på 2500 kr. flyttes op til arrangementer, da FUF-puljen er lukket.  

 

Hensatte midler til evt. fremtidige projekter er i orden. 

 

4. Nyt fra udvalg 

• Bordet rundt – Anja fortalte om Integrationsrådets virtuelle møde. Viviann med i IR som 

observatør fremover.  

• IS har møde næste uge.  

• Ungdomsskolen har forskellige hold kørende – overvejelser omkring, hvad har vi lært af 

coronakrisen og de ændringer, der er i folks liv på kulturfronten.   

• ”Efter kl. 14” er et tilbud til unge, der mangler noget at lave i deres fritid. Her kan 

foreningerne byde ind med deres aktiviteter.  

• Der er kommet to politikere i bestyrelsen for Ungdomsskolen: Christina Lykke og John 

Karlsson.  

Formandsmøde med KFU. Den generelle udfordring er, at der mangler både børn og ledere 

i foreningerne, foruden bestyrelsesmedlemmer, særligt kasserertjansen er udfordret. 

• Talt om at involvere Fritidskonsulentens – inviteres med til FUF møde, Anders K har bolden.  

• Virtuelt kasserermøde er planlagt. Vi opfordrer til at indsende spørgsmål på forhånd så de 

kan grupperes i fremlæggelsen så det ikke bliver forenings-specifikt. 

• FUF står for indkaldelse til infomøde om Spejdernes Lejr 2022. Har forespørgsel hos KFU 

omkring godkendelse af tilskudsberettiget beløb til lejren.  

• Anja prøver at søge optagelse af Frelsens Hær Frederikshavn som lokalforening.  

  



• Sommercamp 2022, 3 infomøder har været afholdt med blandet deltagelse. FUF har 

deltaget i alle 3.  Gruppen bag søger foreninger, som kan byde ind med aktivitet i minimum 

2 timer. Tilmeldingsfrist 5. februar.  

Skagen udfordret af, at det ligger samtidig med Skagen-festivalen. FUF kontakter de 

ressourcestærke foreninger, der kunne tænkes at ville deltage.  

i. Foreningernes dag. Fuld opbakning fra FUF, Hans Henrik er tovholder og kontakter 

Dan Kobberup – punktet medtages på næste møde i FUF 

 

5. FOU 

• Ændret politik for FOU 

FUF skal fremover kun have en repræsentant + suppleant (for nuværende 2 af hver) 

foruden IS og Aftenskolerne. 1 plads fordeles ved ”open call” hvor ikke-organiserede 

foreningsaktive kan melde sig.  

Fra FUF indstilles Anders Krøgh som medlem og Birgitte Mathiasen som suppleant.  

 

 

6. Status medlemslister 

• Kontaktoplysninger: Mange oplysninger er forældede grundet skift på bestyrelsesposterne. 

Info forsøges fremfundet via hjemmesider, facebook og www.fritid.frederikshavn.dk 

• Lister er fordelt, og det enkelte medlem forsøger at opdatere oplysningerne. Det bedste 

virkemiddel er kontakt via telefon som der opfordres til.  

• Opsamling på resultat på næste FUF møde.  

• Opfordre gerne foreningerne til at opdatere deres oplysninger på 

www.Fritid.frederikshavn.dk 

 

7. Status hjemmeside  

• Nye fotos -tages 19. marts. 

 

8. Spejdernes Lejr 

• Infomøde 2. februar kl. 19.30 hvor FUF inviterer i samarbejde med arbejdsgruppen bag 

SL22. Herefter er det planen der findes kontaktpersoner i de lokale korps.  

 

9. Kommende aktiviteter 

• Temadag 19. marts kl. 9.30 – 18.00 i Sognehuset på Ravnshøjvej 150, Ravnshøj. Eventuel 

efterfølgende fest med påhæng til halfesten. Halfest aflyst – mødet flyttet. Se under 

eventuelt.  

 

10. Formålsparagraf (formål fremgår af næste side) 

• Hvad er formålet med FUF og hvad betyder formålsparagraffen? På temadagen.  

 

11. Evt. Aflysning af næste FUF-møde 24. februar pga. vinterferie 

Temadag 19. marts kl. 9-16: FDF Kredshus eller FH. Anders K. medbringer fotoapparat. Birgitte 

aflyser Sognehuset i Ravnshøj.  

31. marts: Møde hos Camilla 

http://www.fritid.frederikshavn.dk/
http://www.fritid.frederikshavn.dk/

