
FDF Bestyrelsesmøde Referat - tirsdag den 30/1- 2018 
Hos Susanne, Tykmosevej 10, kl. 19:45 

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

1. Godkendelse af referat fra mødet 14/11-17 - ingen indsigelser. 
• Skal vi lægge referaterne på hjemmesiden? God ide. Vedtaget! 
• Birgitte viste en demo af den kommende FDF-Havdrup hjemmeside. 
• Kan Torben webmaster (torben@smithpedersen.dk) lave et punkt på den nye 

hjemmesiden med "Bestyrelsen" hvor bestyrelsesmedlemmer, referater, 
regnskaber, kontingentopkrævning, info om delopkrævning ved start midt på året 
etc. lægges? 

• Såfremt der er fortrolige punkter på referatet laver der et offentligt referat med et 
"lukket punkt". 

 
2. Bordet rundt (hvad hører/tænker du om FDF Havdrup...) 

• Væbnerne er ved at lave udvendig udsmykning (store FDF skjold) så man kan se der 
bor børn derinde... :-) 

 
3. Status på kredsen 

• Tumlinge har mistet 4 medlemmer (det er ærgerligt, men det har givet noget ro...) 
• Puslinge har mistet 2 medlemmer og der er kommet 1 ny. 
• Dejligt der er kommet varme og er blevet rent i Borgen! 
• Anita er kun leder frem til sommerferien da hun flytter. Der skal findes min. 1 ny 

leder til næste sæson. 
• Alle 3 seniorvæbnere har været på Blå Port lederuddannelse. 
• Konfirmand væbnerne får et seniorkursus i konfirmationsgave af FDF. 

 
4. Status på initiativer/idéer 

• Pantknappen ved flaskeindsamling i SuperBrugsen – Birgitte har skrevet til Thomas. 
Coop laver fælles aftale, så den er ikke mulig. 

• Susanne overvejer legestandere på den nye Havdrup Bymidte. Intet nyt. Vicki og 
Camilla mener Kommunen kan give tilskud til dem. Se nedenfor pkt. 7. 

• Camilla har fundet en bog om fondssøgning – Christians mor arbejder med det. 
Kredslederne sørger for der ligger en liste med ønsker fra lederne. Susanne og 
Birgitte samler ønsker ind til næste møde. OBS: Der kan kun gives tilskud til 
rekvisitter til over 5.000 kr. 
Camilla søger OJD om mastesejl. Lukket - OJD støtter kun projekter i Solrød! 

• Når regnskabet er gennemgået kan vi se hvor meget vi har tjent på familieløb. Det 
har løbet fornuftigt rundt inkl. tilskud fra kommunen. 

 



5. Regnskab for 2017 og budget for 2018 samt nye gebyrregler. 
• Regnskabet er revideret af en rigtig revisor! :-) 
• Og underskrevet af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer. 

 
6. Kasserer godkende alene på netbanken? 

• Iflg. Anna Vistesen er det ikke normalt krav med 2 godkendere. 
• Vicki snakker med banken om hvor det er de mener der står man "SKAL" og ikke 

"KAN" være 2 godkendere. Hvis banken fortsat stritter imod, laver bestyrelsen et 
dokument om at det er OK at Vicki er alene om kassererposten. 

• Det skal også være muligt at få et dankort til kontoen iflg. Anna. 
 

7. Tilskudsmuligheder? 
• Vicki har sendt folder fra Kommunen. 
• Hedeselskabet.dk? 
• Vicki har haft møde med Kim på kommunen om tilskud. Det er vi rigtig dårlige til at 

søge iflg. Kim... Kim holder fællesmøde for alle foreninger om tilskuddene i marts.  
• Tilskud kan søges på egon.com når den kommer op at køre. 
• Ved anlægsprojekter hvor kommunen skal have vedligeholdelsen, skal vi selv skaffe 

20% og kommunen kan give tilskud til resten. 
• Ved lejre, udflugter, sejlture etc. kan vi altid få 65% refunderet i lokaletilskud. 

 
• Forslag til næste leder-/bestyrelsesdag: 
• Brainstorming på at tiltrække flere medlemmer! 
• FDF har en medlemspulje til at fastholde og tiltrække nye medlemmer. 
• Arrangement på skolen til at tiltrække medlemmer kan få kommunalt tilskud. 
• Måske deltage på skolens åbent hus? 
• Få videostatements af FDF medlemmer til Insta "Hvorfor er det fedt at gå til FDF?" 

 
8. Samværspolitik - Skal vi gennemgå det færdige materiale? 

• Birgitte rundsender det færdige materiale - også til webmaster Torben. :-) 
 

9. Kredsens årshjul (se næste side) 
• Skal være punkt 2 på næste møde (inkl. kassererens årshjul) 

 
10. Fordeling af opgaver 

• Skal være punkt 3 på næste møde. 
 

11. Planlægning af kommende arrangementer? 

• MobilePay nummer 90120 

• Familieweekend i Bisseruplejren - status? 

• Familieløbet - status? 

• Sommerlejr aflyst 
 

12. Næste møder 
- 3/4-18 hos Birgitte kl. 19.45 



Årshjulet til videreudvikling... 
 

 


