
FDF Bestyrelsesmøde Referat - tirsdag den 13/11- 2018 

Hos Camilla, Skolevænget 16, kl. 19:30 
 

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

• Godkendelse af referat fra mødet 1/10-18 samt forældremødet 27/9-18. - Intet at bemærke. 
 

• Konstitution af bestyrelsen 
- Formand - Carsten 
- Næstformand - Hal 
- Kasserer - Vicki 
- Kasserersupport - Camilla 
- Menigt medlem - Kasper  
- Kredsledelse - Susanne og Birgitte 
 

• Status på kredsen 
- Landsmøde i november - Deltagere og tilskud/sponsorer? - Birgitte deltager som eneste 
repræsentant. Brugsen har ikke mulighed for at sponsere i år. Birgitte har fuld opbakning fra 
bestyrelsen til at stemme imod forslaget om nyt FDF-skjold. Vi synes det er spild af ressourcer og vil 
ikke ændre noget på hverken image eller medlemmer. 
- Status på arbejdsdag Lørdag 3/11 og fastsættelse af ny arb.dag til færdiggørelse af kælderen. - Til 
næste gang skal der laves en arbejdsplan med klart definerede opgaver. Forårsrengøring i Borgen og 
haven lørdag 9/3-19 kl. 9:30 - 14. 
- Status på lodseddelsalget? Der er gået lidt kaos i fordelingen og hvor mange der er betalt på MP. 
Pt. er der en diff. på ca. 55 lodsedler = 1.100 kr. salgsværdi (men kun ca. 300,- kostpris) ud af et salg 
på knap 1000 lodsedler. Der var ca. 300 overskydende lodsedler der er returneret. 
 

• Vil kredsen betale for maden til julefrokosten? Så kan vi få den udefra og blot selv sørge for 
drikkevarer.  
- Regnskabet er lidt stramt, så kredsen giver kødet ligesom sidste år og vi fordeler tilbehøret mellem 
deltagerne. Camilla skaffer godt oksekød, enten steg eller bøf. Carsten mailer invitationer ud og 
fordeler menuen mellem deltagerne. Velkomstdrink (Hal), Canapeer (Camilla) Forret (rejecocktail?), 
grillpølser, oksesteg, ovnkartofler, flødekartofler, salater, måske Waldorfsalat, flutes og smør, 
saucer, bearnaise, dessert (Birgitte), Slik, Chips. Kasper griller. 
 

• Opsamling på GDPR mødet - Opfølgende opgaver i bestyrelsen skal fordeles. - Birgitte har fundet en 
gammel ABC som skal hjælpe nye medlemmer med info. Et punkt i den kan være privatlivspolitikken 
- Karlslunde har formuleret en god politik som vi kan blive inspireret af. Birgitte sender den til os til 
gennemlæsning. 
 

• Fordeling af opgaver 
- Der skal laves skiltning på Borgen og sættes program op i vinduet/lyskasse. Camilla har fundet en 
opslagkasse til ca. 500,- - Den er godkendt og Camilla sørger for bestilling. Vi skal have fundet et FDF-
skilt til facaden. FDF Trykkeriet har tidligere haft nogen med pt. ser der tomt ud... 
 

• Status på Nem-ID admin og attester. - Carsten mangler adgang til lister i Carla så der kan mailes til 
ledere mm. om CPR. 
 



• Status på initiativer/idéer 
- Vi har behov for 4 nye telte med bund og kabiner. Hvilke fonde kan vi søge dem om? 
- Vicki søger medlemspuljen om vi kan få dækket udgiften til 50 "Buffs" (halsedisser) anvendt til 
skolearrangementet for 3. klasserne i idrætsugen. 
 

• Tilskudsmuligheder 
- Søge om bålhytte og/eller shelter på Borgen. Måske kigge efter løsningen i Høje Tåstrup med 
shelter med hængekøjer der kan afmonteres. Arbejdsgruppe skal nedsættes - gerne med 
forældredeltagelse jvf. forslag på forældremødet. 
 

• Planlægning af kommende arrangementer 
- Førstehjælpskursus til alle ledere? - God ide. Kan vi få det sponseret af en fond? Måske Tryg-
fonden? Eller refusion fra kommunen? Vi skal finde kursusudbyder og pris. Birgitte undersøger priser 
etc. 
- Retningslinjer for evt. ulykker? (Er der ikke beskrevet noget i samværspolitikken?) - Blev det ikke 
beskrevet i handleplanen dengang vi formulerede samværspolitikken? 
- Juletræstænding - Borgerforeningens arrangement men vi hjælper gerne. Hvad skal lederne og 
hvad skal bestyrelsen? Salgsbod med popcorn og drikke til børnene. Brikjuice? Andet? Hvem 
deltager? Opsætning og oprydning. Vi får honninghjerter fra bageren. Salgspris ? - Arrangementet er 
kl. 14-17. Niels Hørup tænder lyset kl. 14. Nissemor kommer ridende kl. 15 og Christine holder tale 
kl. 16. Brugsen har sponseret ca. 100 honninghjerter. De må kunne sælges for 10,- Vi skal have 
salgsbod med popcorn og brikjuice. Heino, Torsten og Birgitte kommer til honninghjerterne. Carsten 
står i salgsboden.  
- Juleafslutningen 4/12 17-19 i Sognehuset: Hvem siger noget og hvad? - Hvad skal der foregå? Nina 
og Cecilia står for arrangementet. Ingen aftensmad! Der skal varmes æbleskiver og laves kaffe mm. 
Camilla, Hal og Carsten kan godt hjælpe i køkkenet hvis der er behov. Birgitte hører Nina og Cecilia 
om der er behov for hjælp. Camilla holder kort indlæg om arbejdsdagen i Borgen, frivilligt arbejde og 
græsslåningsordning til foråret. 
 

• Næste møder 
• Næste møde 26/2 kl. 19:30 hos Kasper, Uglevænget 9 

 


