
FDF Bestyrelsesmøde Referat - tirsdag den 3/4- 2018 
Hos Birgitte, Bistrupvang 13, kl. 19:30 

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

• Godkendelse af referat fra mødet 30/1-18 - ingen indsigelser. Sendes ud umiddelbart efter 
mødet. 
 

• Kredsens årshjul (se næste side) 
• Kassererens årshjul + bestyrelsens årshjul 

 

• Fordeling af opgaver 
- Camilla vi gerne stå for lodsedlerne. 
- Giedre ønsker at stoppe i bestyrelsen. Men vil gerne hjælpe når der er brug for det...  
- Tobias' far Kasper vil gerne være med i bestyrelsen. Camilla inviterer ham med til næste 
bestyrelsesmøde. 
 

• Samværspolitik - Godkende det færdige materiale? 
- Ja, godkendt. 
 

• Bordet rundt (hvad hører/tænker du om FDF Havdrup...) 
- Flere gode oplevelser på familielejren i Bisseruplejren. Det er et godt sted der bør 
gentages - men gerne i lidt varmere sæson...  
 

• Status på kredsen 
- Der mangler 2 ledere til næste sæson. 
- Puslinge har det godt. 
- Der er forsvundet nogle tumlinger. Nu er der kun 6. 
- Pilte går vist ok... 
- Væbnerne er lidt udfordret af Heinos fravær. 
- 25+ går ikke så godt... Susanne har 20/5 med en skide god idé... 
 

• Status på initiativer/idéer 
• Legestandere på den nye Havdrup Bymidte. Tilladelse og tilskud fra kommunen? 

Camilla har talt med Helle Post på kommunen om standeren. Den skal udføres i 
stål/alu. Placering skal afklares med arkitekten for pladsen... 

• Input til fondssøgning. Kredslederne sørger for der ligger en liste med ønsker. Tages 
på næste ledermøde.  

• Status på familieløbet 2018 - "Salgsdage" i Brugsen. Foldere/aktivitet til skolens 
åbent hus? Camilla har sat plakater op på halvdelen af skolen. Vicki tager plakater 
med til Jersie skole. På fam.løbsmødet i morgen 4/4 skal vi have lavet en 



markedsføringsplan. Camilla har omdelt flyers med klippekort i halvdelen af SFO - 
nu har børnene byttet garderober... Vicki og Birgitte kan måske omdele igen slut 
april? 
 

• Regnskab for 2017. 

• Er regnskabet færdigunderskrevet? Ja - både Hal og Giedre har også underskrevet 
og det er sendt til FDF. 

• Skal regnskabet offentliggøres på den ny www? Ja, men der skal laves et "Bestyrelse 
og regnskaber" menupunkt. Vicki laver en "light" udgave af regnskabet til web. 

 

• Kasserer godkende alene på netbanken 
• Status på bankens holdning? Banken mener fortsat der skal være 2 underskrivere 

på landsvedtægterne. Men de kan fraviges ved en lokal bestyrelsesaftale. Vi har alle 
signeret aftalen i dag. Vicki tager den med til banken. 

 

• Tilskudsmuligheder? 
• Vicki har sendt folder fra Kommunen - status på møde i marts? 
• Tilskudssøgning på egon.com? Systemet virker ikke helt endnu. Noget skal stadig 

søges på papir. Vicki er i dialog med kommunen.  
• Links fra Vicki til Friluftsrådet, initiativpuljen? Vi skal have afklaret råderetten over 

grunden med kommunen før vi ansøger om midler til byggeriet. 
• Hvem er vores nemid-administrator? Torsten laver ansøgning til overtagelse af 

admin rollen. 
 

• 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?" 

 

• Planlægning af kommende arrangementer? 
• Lederkursus på Sletten 
• Link fra Vicki til foreningsfif.dk, Skolevej 62, 16/5-18 kl. 18:30-21:30.  

 

• Næste møder 
• Aftale nye datoer... 
• 14/5 kl. 19:30 hos Carsten, Kamillehaven 8. 

 
 
Årshjulet til videreudvikling... 
 



 
 
 
 
 
Januar: Nytårskur (Kredsen) Tidligere med fx Sune Lohse, tidligere FDF'er. 
Kredsen: Blå port. 
Kasserer: Indberetning af regnskab, medlemstal, husleje for sidste halvdel af foregående år hos 
kommunen. 
Forslag: Fælles leder-bestyrelsesdag ligesom samværsregler-mødet i jan-feb. 
Samværsreglerne bør revideres årligt. 
 
Februar: Kirken fastelavn 
Vinterferie 
 
Marts: Påskevandring med kirken/Kristine. Påskevandring med Inge fungerede ikke godt.  
Kredsen: Påske i kirken. 
 
April: Kredsen: Lederkursus på sletten. Også moduler for bestyrelsen. 
PusTumPi dag. 



 
Maj: Konfirmationer - Kredsen sender hilsener = kursusudgift til seniorkursus senere på året. 
Væbnermesterskabsfinale (VM finale). 
 
Juni: Sæsonafslutning. (20/6-18) 
Familieløb. 
Lodsedler bestilles. 
 
Juli: Kasserer: Ansøgningsfrist om bl.a. husleje på kommunen. 
 
August: Aktiv fritid i Solrød - begrænset succes. Evt. gentagelse skal overvejes. 
Kredsen: Blå port. 
 
September: Høstmarked. 
Salg af lodsedler. Der skal være mere styr på dem. 
Kasserer: Kontingent 
Forældremøde med valg til bestyrelsen (=generalforsamling...). 
 
Oktober: Salg af lodsedler. 
Kredsen: BUSK (Børn, Unge, Sogn) arrangement med overnatning. Normalt i Sognehuset samtidig 
med halloween. 
 
November: Juletræstænding - FDF deltager. (Torsten er kommet med i Borgerforeningen sammen 
med Peter Enger og Arne.) 
 
December: Kreds og bestyrelse: Julefrokost 
Sæsonafslutning med spisning. Normalt i kirken men der er bedre plads og forhold i Sognehuset. 
Sognehuset skal bookes god tid i forvejen. 
 
 
 
 
 
 
 
 


