
 

 

 

Referat af FU-møde, tirsdag d. 4. juni kl. 09.00 – 12.00 

 

Til stede: 

Thomas, Christian, Malene og Sofie 

 

Referent: Malene 

 

1)Præsentation af FUs forretningsorden - drøftelse og beslutning 

Den er godkendt og er sendt til FU – den præsenteres på næste KiN-møde. 
 

2)Kontrakt/kodeks processen - drøftelse og beslutning 
Ekstra dag med fokus på emnet – Konsulent udefra. Der vægtes deltagelse fra ledere 
med et klart mandat/beslutningskompetence. Thomas kontakter Ulrik Toft. Fire timers 

proces med efterfølgende frokost – forslag om d. 25/10 – 19. Sofie finder sted. Vi er obs 
på ekstern referent. 

 
 

3)Økonomi-model og formidling - drøftelse og beslutning 

Malene præsenterer modellen på næste KiN-møde – med fokus på forskel mellem 
likviditet og kassebeholdning og fokus på ’husholdningsbudgetmodellen’. Chr. laver et 

nyt likviditetsbudget – hvor indtægten er fremskyndet.  
 

4)Drøftelse af URFUN penge - drøftelse og beslutning 

Forslag om at URFUNs budget stilles op som USMUN – at arbejdsmodellen er den 
samme. Christian styrer opsætningen.  
 
 

5)Drøftelse af videostrategi - drøftelse og beslutning 
Sofie arbejder på en powerpoint-video. Det strategiske narrativ – det egentlige arbejde i 

KiN. Godt med de små videoer omkring udvalg/projekter – husk kobling til strategien. 
Hjemmesiden er opdateret.  

 
Sofie laver mail vedr. PR til de politiske udvalg.  

 
Vi prioriterer PR punkt på KiN-møder fremadrettet. 
 
 

6)Lederlab-model - brug løget som redskab - drøftelse og beslutning 
Godkendt under stående applaus!  
 

7)Skitse for resten af KiN-året - drøftelse og beslutning 
o KiN 14/6 kl. 9-14 i Løgstør  



 Orientering/beslutning om teamkontrakt/kodeks processen 

 Økonomi-model og formidling 

 Lederlab-model 
 Skitse for resten af KiN-året 
 Orientering om PR-strategi 

 Status på kursusuge og kompetencedage 

 Drøftelse af valgprocedure til DMK, således vi sikrer bruger/interessent-

involvering 

 Orientering fra Kursus-udvalget 
 Orientering fra PINK 

 Orientering fra AIG 

Orientering om Rullende koncertsal 

Orientering fra Guitarfestival 2019 
Orientering fra PINK 
Drøftelse vedr. varsling om udfasning af API 
 

o FU 23/8 kl. 9-12  

 Lav dagsorden 
o KiN 6/9 kl. 9-14 i Brønderslev 

 Kontrakt/kodeks proces 

 Drøftelse af hvad er det vigtigste af det vi gør?  

 Drøftelse af talentweekend 

 Drøftelse af studietur 
 Orientering om nedlæggelsen af kommunikationsforum 

o FU 25/10 kl. 9-12  - obs ændres til d. 4/10 - 19 

 Lav dagsorden 
o KiN 29/11 kl. 9-14 på Mors - tema: kapacitetsopbygning  

 Drøftelse af erfaringerne med OK15 

 Leder til lederkreds - Malene eller Eva? Malene kontakter Eva 
o FU 20/12 kl. 9-12  

 Lav dagsorden 
o KiN 24/1 i Frederikshavn  

 Drøftelse af direkte formandsvalg - ændring i vedtægter 
o FU 7/2 kl. 9-12  

 Lav dagsorden 
o FU 28/ kl. 9-12  

 Lav dagsorden 
o KiN 19-20/3 internat enten Hanstholm eller Pinen  

 
8)Færdiggørelse af dagsorden til ledermøde d. 14/6/19 

Thomas laver dagsorden og udsender 
 

9)Orientering om PR-strategi – orientering 
Se pkt. 5 

 

10)Evt. 


