Referat STYRELSESMØDE, mandag, d. 28. marts. 2022 kl. 17.00
Vært: Camilla, mobil 25351309
Adresse: Holtetvej 5, Sæby
Afbud: Ditte, Viviann, Lene
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden - godkendt
2. Godkendelse af referat fra temadag - godkendt
3. Bordet rundt (kort)
•

•

Allan:
i. Grønt råd – fokus naturfredningsområder og konflikten med at ville lægge en
cykelsti ind i det. Fra Djursland har der været mediebevågenhed på rewilding –
naturpleje. Besøg i Bangsboskoven/Dyreparken i Frederikshavn og holdt mødet i
Skovhuset.
Anders K.:
i. Første FOU tirsdag 29. marts. Hasse og Anders peger på Peter Laigaard som
formand. Er i tvivl om hvorvidt ”open call” pladsen som er tildelt Palmestrandens
Venner trækker sig. En ekstra plads skal fordeles ved lodtrækning ml. FUF, IS og
aftenskolerne.
Der er lagt op til at FUF skal ændre i vedtægterne så der ikke udpeges
byrådsmedlemmerne til FUF’s styrelse.
3 foreninger er lukket siden sidste mødet.
Anders undersøger muligheden for repræsentant i Ungdomsskolen.
Idrætssamvirket har generalforsamling 26. april. Holdes i Arena Nord kl. 18.
Seneste tilmeldingsfrist 22. april. Anders sender mail rundt til FUF, vi forsøger at
møde talstærkt op.

4. Repræsentantskabsmøde
• Valg af dato og sted: 19. april kl. 19 (døren åbner 18.45) i Spar Nord, Danmarksgade 48 – vi
mødes kl. 18.15.
• Anders udsender indkaldelse og laver beretning.
• Anja ansvarlig for tekst til sang og forsendelse af sangfil til Anders
• Vedtægter blev gennemgået, flere trænger til en ”opdatering” og nye forslag gennemgås.
Fremlægges på repræsentantskabsmødet af Hans Henrik
• Gennemgang af valglisten, Anders F. genopstiller ikke, og Camilla har valgt at trække sig. Vi
har i forvejen en vakant stilling fra sidst. Målet er 3 nye medlemmer til FUF.
• 11 emner er kommet på banen og fordelt mellem styrelsens medlemmer. Emnerne skal
kontaktes i indeværende uge. Liste er sendt rundt.

5. Vision 2022-2024
• Opsamling på temadag, herunder brainstorming på handleplaner under de enkelte
initiativer. Birgitte fremlægger Visionsplan på Repræsentantskabsmødet.
6. Fonde
• Der er gode midler at søge hos Nordeafonden, og der afholdes relevante webinarer herom
d. 29. kl. 14-15 og 31. marts kl. 11-12.
7. Kommende aktiviteter
• UKRAINE get2know Frederikshavn. Henrik er visionæren bag og kontaktperson. Frelsens
Hærs Børneklub overvejer at starte en legestue i Børnehaven
• Meget sympatisk initiativ som FUF ønsker at støtte op om via nyhedsbreve, opfordring til
deltagelse mm.
8. Evt.
•

Næste møde er 28. april hos Anja kl. 17, hvor vi konstituerer os efter
repræsentantskabsmødet.

