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Referat af demokratisk årsmøde 2019 i  

FDF Odense 3 

 

Den 10. marts 2019 i kredshuset 

  

Til stede: Per Bo Eriksson, Kurt Johansen, Lotte Johansen, Karen Margrethe Jensen, Joan 

Jakobsen, Martin Skjold Hansen, Ole Stokholm, Martin Bo Hermansen 

(referent), Jørgen Bai Brandstrup, Ani Sønnichsen, Stine Brandstrup, Thomas 

Bay Andersen, Julie Hauge Andersen 

  

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Indledning med kaffe, te og morgenbrød 

3. Årsberetning 

4. Økonomi 

a. Fremlæggelse af regnskab for 2018, samt budgetforslag for 2019. 

b. Loppemarked. 

c. Kontingentstigning 

5. Valg til bestyrelse 

6. Valg af revisor samt stedfortræder for denne. 

7. Forårets og sommerens ture. 

a. Venskabskredstur, Juni-tur, sommerlejr og Seniorfestival 

8. Eventuelt 

  

  

  



 

 Side 2 

Referat 

1. Valg af dirigent og referent 

Per er indstillet af bestyrelsen som dirigent. Valgt.  

Martin er indstillet af bestyrelsen som referent. Valgt. 

  

2. Indledning med kaffe, te og morgenbrød 

 

3. Årsberetning v/Per Bo Eriksson 

Kredsleder Per fremlagde sin beretning over aktiviteterne i kredsen.  

Taget til efterretning. 

  

4. Økonomi 

a. Fremlæggelse af regnskab for 2018, samt budgetforslag for 2019.  v/Karen 

Margrethe Jensen 

Kasserer Karen fremlagde hhv. godkendt regnskab for 2018 samt 

bestyrelsens budgetforslag for 2019. 

Martin BH: Motivation for bestyrelsens forslag om kontingentstigning. Og 

orientering om menighedsrådets pulje til menighedspleje, som kan hjælpe 

familier med økonomisk støtte. Vi vil gerne hjælpe familier med at søge, 

hvis det skulle blive aktuelt. 

Julie: Se gerne på muligheden fra Odense Kommune om skraldeture, der 

kan give kr. 3.000 for arrangerede ture. 

Godkendt regnskab og budget. 

  

b. Loppemarked. v/Per og Kurt 

Vi ser på loppemarkedet som et godt arrangement, der både giver nogle 

gode penge og er et godt socialt arrangement for kredsen.  

De seneste år har den hårdeste opgave været at køre det overskydende på 

genbrugspladsen. Så her er en opfordring til at melde sig specielt til den 

tjans, så den er fordelt på flere hænder. 

Kurt arbejder desuden på aftaler med genbrugsbutikker etc., der kan 

komme ved afslutning og hente, hvad de måtte være interesserede i. 

  

c. Kontingentstigning 

Bestyrelsen stiller forslag om stigning fra kr. 400 til kr. 500 pr. halvår. 

Vi sender opkrævninger ud marts og september. 

Vi opfordrer kraftigt til, at kontingent betales som bankoverførsel - og 

gerne én pr. medlem for at gøre konteringen enklere.  

Behandlet og vedtaget under 4a. 

  

5. Valg til bestyrelse 

På årsmødet har alle kredsens medlemmer stemmeret, og alle kan opstille til 

kredsbestyrelsen - dog således at medlemmer under 15 år skal lade sig repræsentere af 
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en af deres forældre, og at medlemmer fyldt 15 år, men endnu ikke 18 år kan lade sig 

repræsentere af en af deres forældre. 

 

Ole, Joan, Karen og Martin BH blev valgt i 2018. Martin SH og Per valgt som hhv. 

lederrepræsentant og kredsleder. 

Dermed er Kurt og Lotte på valg i år. 

Alle er genvalgt.  

Da ingen seniorer er valgt, kan denne gruppe efterfølgende vælge en repræsentant 

til bestyrelsen. 

 

Jørgen: Bestyrelsen bør på forhånd gøre det tydeligere, hvem der er på valg hvilke 

år. Og p.t. er fordelingen tilsyneladende lidt skæv. 

Karen: Vi bør ikke have kasserer og formand på valg de samme år. (Dette kan være 

svært i praksis, da bestyrelsen reelt først skal konstituere sig efter valget.) 

  

6. Valg af revisor samt stedfortræder for denne. 

John Hansen er genvalgt som revisor. 

Vi kan ikke finde en stedfortræder. 

  

7. Forårets og sommerens ture. 

a. Venskabskredstur, Juni-tur, sommerlejr og Seniorfestival v/Per Bo Eriksson 

22.-24. marts: Fælles weekendtur med Odense-kredsene til Højbjerg. 

14.-16. juni: Kredsens weekendtur til sheltere på Sybergland. Lederne 

planlægger p.t. at de fleste cykler - mens bagage køres. 

28. juli – 2. august: Sommerlejr på Sletten med venskabskredsene fra 

Odense. De mindste sover og spiser inde. Pilte sover i telt og spiser inde. 

De største sover ude og laver mad på gullaschkanon.  

13.-15. september: De allerstørste (fra seniorvæbnere/7. klasse efter 

sommerferien) er inviteret til Seniorfestival på Kongeådalens Efterskole. 

www.seniorfestival.dk  

  

8. Eventuelt 

Stine: Kan man være støttemedlem af O3? 

Martin BH: Nej, det vil være en dårlig økonomisk forretning for kredsen. Men man 

kan støtte O3 gennem landsforbundet FDF: https://fdf.dk/om-fdf/hvad-er-fdf/stoet-

fdf/ Og man er meget velkommen til at følge kredsen på Facebook og på 

www.FDF.dk/odense3  

 

Lotte: Rengøring: Forslag om at gøre det til en tilbagevendende pligt for børnene. 

Det er vendt med Christina, der gerne støtter op med den praktiske planlægning. 

Joan: Hovedrengøring kan ikke løftes af dette. Men støt det gerne - og start gerne på 

et ledermøde. 

Karen: Bestyrelsens ambition er to årlige arbejdsdage - og at man tager 

hovedrengøringen som en del af dette.  

Per: Vi inviterer også til en hyggedag, hvor arbejdshandsker er velkomne i foråret 

(måske anden påskedag) på grunden. 

http://www.seniorfestival.dk/
https://fdf.dk/om-fdf/hvad-er-fdf/stoet-fdf/
https://fdf.dk/om-fdf/hvad-er-fdf/stoet-fdf/
https://www.facebook.com/FDF-Odense-3-Kreds-FDFerne-i-Skibhuskvarteret-474906862635605/
http://www.fdf.dk/odense3
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Martin BH: Børneattester og samværsregler 

Har inviteret mig selv på næste ledermøde, hvor vi tager børneattester og 

samværsregler op. Samværsreglerne kommer sammen med privatlivspolitikken på 

kredsens hjemmeside efterfølgende: www.FDF.dk/odense3 

 

 

Således refereret og godkendt: 

 

 

Per Bo Eriksson Dato Kurt Johansen  Dato 

Dirigent Formand for bestyrelsen 

 

http://www.fdf.dk/odense3

