
FDF Bestyrelsesmøde Referat - tirsdag den 14/11- 2017 
Hos Vicki, Gøgevænget 3, kl. 19:30 

 
Deltagere: Vicki, Birgitte, Susanne, Camilla, Hal, Carsten 
Fraværende: Giedre 
 
Dagsorden for mødet: 
 

1. Godkendelse af referat fra mødet 5/10-17 - ingen indsigelser. 
 

2. Bordet rundt (hvad hører/tænker du om FDF Havdrup...) 
- Leg med lommelygter er et hit. 
 

3. Status på kredsen 
- Susanne: Det går godt på mandagsholdet. Der mangler en leder men puslingeforældrene 
er gode til at hjælpe. Susanne starter nyt arb, 1/12 i Gislinge (Holbæk) - det kan bliv en 
udfordring at nå hjem... 
- Birgitte: En væbner er stoppet. De har lavet Havdrup Matador 2 gange med stor succes. 
Piltene øver til juleafslutningen. Der skal lige følges op på om aktivitetsplanen følges. 
 

4. Status på initiativer/idéer 
• Pantknappen ved flaskeindsamling i SuperBrugsen – Birgitte har skrevet til Thomas. 
• Susanne overvejer legestandere på den nye Havdrup Bymidte - intet nyt. 
• Camilla har fundet en bog om fondssøgning – Christians mor arbejder med det. 

Kredslederne sørger for der ligger en liste med ønsker.  
Camilla søger OJD om mastesejl. - Måske er OJD ikke det rigtige sted. Camilla vil 
gerne have mere info om hvad mastesejlet er, formålet med det (mere udeliv, 
udendørs arrangementer) etc. Susanne finder mere info om det til Camilla. Det 
koster ca. 40K. 

• Når regnskabet er gennemgået kan vi se hvor meget vi har tjent på familieløb 
(mellem 10.-20.000) 

• Iflg. Kim på kommunen vil det fra januar 2018 blive lettere at søge om flere midler 
og større beløb. Vicki følger op på Kim efter nytår. 

 
5. Samværspolitik 

- Behandles på et 25+ møde lørdag 20/1 med ledere og bestyrelse. Formentlig kl 10-17. 
Måske aftensmad fælles med ægtefæller? 
 

6. Kontingentbetaling og rykkerprocedure 
Kontingentopkrævning: 14 dages betalingsfrist efter udsendelse. 
Rykker 1: Send 1. påmindelse dagen efter sidste betalingsfrist med 1 uges betalingsfrist. 
Rykker 2: Send 2. rykker dagen efter 1 uges fristen for rykker 1 med betaling straks. 
Hvis rykker 2 ikke betales kontaktes Susanne og Birgitte. 
 



7. Graduering af kontingentbetaling ved indmeldelse midt i et halvår: 
- Nye medlemmer får første halvår til halv pris 250,- og de første 3 gange som gratis 
klippekort uanset hvornår på sæsonen de starter. 
- Nye medlemmer der opkræves sammen med den fælles opkrævning i september, skal 
have en rabatkode. 
- Nye medlemmer der starter efter den fælles kontingentopkrævning opkræves kun 250,- 
 

8. Muligheder for hjælp til kontingentbetaling fra kommunen 
- Kim på kommunen har omtalt muligheden for tilskud til kontingent. Vicki hører ham om 
kravene for at få tilskud (dokumentationskrav..?) 
 

9. Fremvisning af foreløbigt regnskab for 2017 
- Problem med de gamle regnskaber: Der er forsvundet 12K fra ultimosaldo 2015 til 
primosaldo 2016. 
- Hovedtal 2017: Indtægter ca. 149K. Udgifter 116K. Overskud 33K - men køb af lodsedler 
(formentlig ca. 6-7K) er ikke afregnet endnu. Indestående pt. ca. 54K. 
- Fx. sommerlejren 2017 viser et lille overskud på ca. 3K. 
- Familieløbet giver et lille overskud på ca. 1300,- uden sponsoratet på 10K fra MM der er 
direkte til FDF. 
 

10. Lodseddelsalg:  
- Vi skal være bedre til at informere forældrene om hvordan lodseddelsalget foregår, 
hvornår usolgte lodder skal være returneret og hvem der har ansvaret for "svind". 
- Der skal være mere styr på hvem der har ansvaret for om alle lodder er solgt eller 
returneret. 
 

11. Kredsens årshjul (se næste side) 
Gemmes til næste gang... 

 
12. Fordeling af opgaver 

Gemmes til næste gang... 
 

13. Planlægning af juletræstænding/julemarked lørdag 25/11  

• Susanne har været til møde med Brugsen, borgerforeningen og Nisserne. 

• Borgerforeningen vil ikke lave arrangementet i samarbejde med Brugsen, FDF og 
Nisserne. Brugsen har trukket sig fra arrangementet. Der er enighed i FDF 
bestyrelsen om at vi bakker op om Thomas'/Brugsen og vi også trækker os. 

• Susanne giver besked til Borgerforeningen om vores afbud. 
 

14. Planlægning af juleafslutning mandag 4/12 i Havdrup Kirke 

• Er der noget der skal forberedes nu? 
Vi vil gerne have en lille julehilsen fra bestyrelsen /Carsten 

• Mad? Risengrød fra tube? Udvalget (Birgitte og Jane) bestemmer menuen. 

• Kan vi låne køkkenet i Sognehuset til at varme grød i egne gryder? 

• Vi har fået 1500,- af Kirken til forplejning. 



• Kan Brugsen lave 33 poser tube-grød for 1.000,-? Birgitte undersøger. 
 

15. Familieweekend i Bisseruplejren 16-18 marts 2018 er planlagt. 
- Invitationer med rabatkode er udsendt. 
- Der er plads til 80 i lejren. 
- Desværre er det samme weekend som gymnastikafslutningen... 
- Og samme weekend som afslutningen i Hal's børnehave... 
- Vicki og Hal tager køkkentjansen. 
 

16. Der er kommet varme i Borgen. 
- Og Camillas mand Peter vil gerne sætte en varmepumpe op. 
 

17. Husk tilbagemelding om 25+ på mandag! 
 

18. Sommerlejr dato er ukendt men uge 28 kan være en mulighed hvor der er fælles lejr på 
Sletten. Det skal besluttes hvem der kan/vil stå for arrangementet hvis Susanne & Co 
holder en anden ferie i år. 
 

19. Næste møder 
- 30/1-18 hos Susanne, Tykmosevej 10 kl. 19.45 
- 3/4-18 hos Vicki, Gøgevænget 3 kl. 19.45 

 
Noter til årstalen til juleafslutningen: 
- Ny bestyrelse med godt engagement og god aktivitet 
- Styr på regnskabet  
- Husk pantindsamlingen i Borgen... 
- Årsperler/årsmærker uddeles af Susanne 
 
 
Årshjulet til videreudvikling... 
 



 


