
FDF Bestyrelsesmøde Referat - mandag den 1/10- 2018 
Hos Hal, Kalkværksvej 4A, 2690 Karlstrup, kl. 19:30 

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

• Velkommen til Kasper! - Kasper blev valgt til bestyrelsen på forældremødet 27/9-18. 
 

• Godkendelse af referat fra mødet 29/8-18 - Ingen kommentarer. 
- Jeg laver kort referat af forældremødet med beslutningerne og valget af Kasper.  
- Opfordre folk til at melde sig i arbejdsgruppe om bålhytte på Borgen. Tilsagnet om tilskud 
fra Friluftsrådet kan sandsynligvis ikke bruges på Borgen, da der er krav om offentlig 
tilgængelighed. Men det bør undersøges. 
 

• Konstitution af bestyrelsen - Udskydes til næste møde da 2 af 5 forældrerepræsentanter er 
fraværende. 

 - Herunder afklaring af roller/forventninger til funktionerne i bestyrelsen. 
 

• Opsamling på input fra forældremødet:  
- Kun 5 forældre mødte op ud over bestyrelsen inkl. Kasper... Måske skal vi kræve 
tilmelding næste år for at forbedre fremmødet? 
- Egon.dk/foreningsservice på Solrod.dk har medlemslister liggende offentligt! - Vicky tager 
kontakt til kommunen. Jeg tjekker om Hun har taget fat i dem. 
- Turnusordning til græsslåning ved Borgen på skift mellem børnene (forældrene). Der skal 
så skaffes kode hængelås til skuret samt benzin... - Skuret er ikke låst. Opslag til foråret om 
turnusordningen. Bestyrelsen laver opslag til foråret. Bed forældrene om at melde tilbage 
hvis de ikke er i stand til at deltag i græsslåning turnus. Birgitte kan sende det ud men 
opslaget skal komme fra bestyrelsen. 
- Arbejdsgruppe om etablering af bålhytte ved Borgen. - Der er brug for fondssøgning, 
byggetilladelse og praktiske hænder efterfølgende. Kasper og Carsten vil gerne være med. 
Formentlig også Camilla? Hvad med Torsten og/eller Heino? Lederne spørges om 
deltagelse på onsdag. Carsten indkalder til opstartmøde. 
- Sommerlejr uge 28/2019 på Kongelejren.dk - Lejren er primært valgt for at støtte op om 
landsdelens nye arrangement samt af den lettere logistik på Sjælland. 
 

• Status på kredsen 
- Møde med kirken - Mødet med præsterne gik fint. Gamle misforståelser omkring Sct.Hans 
blev afklaret. Kirken vil nu gerne holde BUSK/familiegudstjeneste med overnatning - men 
ikke kalde det BUSK, da ingen ved hvad det betyder... Kirken booker Sognehuset til det den 
sidste weekend i oktober fra 2019. Kirken vil også fortsat holde fastelavn i Sognehuset hvor 
FDF skal stå for arrangementet for de store med tøndeslagning udenfor. Påskevandring 
fortsætter uændret. Kristine holder den i 2019. 13. juni spaghettigudstjeneste ukendt sted. 



20/11 2018 17:30-19 spaghettigudstjeneste. I foråret skal FDF med på et 
menighedsrådsmøde og præsentere hvem vi er. Fremover holdes et årligt møde med 
præsterne og planlægger årets aktiviteter. 
- Landsmøde i november - Deltagere og tilskud/sponsorer? - Kun Birgitte deltager. Birgitte 
søger Brugsen og Y-men om tilskud. Kredsen betaler arrangementet hvis ingen sponserer. 
- Arbejdsdag Lørdag 3/11 kl. 9:30 - 14 - Liste over opgaver! - Hovedrengøring indvendigt 
gulve, toiletter, vinduer. Sanering udvendigt. Få ryddet op i kælderen. Men det vigtigste er 
at få trukket nye varmerør! Hal laver indbydelse med tilmelding til forældrene samt stort 
opslag til Borgen. Carsten indkøber en ny støvsyger (Nilfisk Buddy fx) inden arb.dagen. På 
dagen bestilles pizza/durumruller til hjælperne. 
- Status på lodseddelsalget? - Hal siger det går godt. De store har ikke solgt så mange. Der 
er nogle hundrede tilbage. 
 

• Familieløbet Opstartmøde 9/10 - Hvem vil være med? Hal vil være med men kan nok ikke 
deltage 9/10. Carsten og Kasper deltager også.  Mødet flyttet til 8/10. 

 

• Opsamling på GDPR mødet - Opfølgende opgaver i bestyrelsen skal fordeles.- Næste møde. 
 

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

• Fordeling af opgaver 
- Der skal laves skiltning på Borgen og sættes program op i vinduet. - Vi skal finde en måde 
at hænge program og information op i. 
 

• Status på Nem-ID admin og attester. - Susannes nye ID er kommet og nyt ID til Carsten er 
bestilt. 
 

• 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... - Den parkeres indtil bymidten er færdig og vi ser 
hvordan pladsen anvendes. 
- Input til fondssøgning. Kredslederne sørger for der ligger en liste med ønsker. Tages på 
næste ledermøde. - 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 
- Vi skal have afklaret råderetten over grunden med kommunen før vi ansøger om midler til 
byggeriet. 
- Søge om bålhytte og/eller shelter på Borgen. Måske kigge efter løsningen i Høje Tåstrup 
med shelter med hængekøjer der kan afmonteres. 
- 52K fra Friluftsrådet til Ørneborgen er blevet forlænget yderligere et år. Men det er sidste 
forlængelse. 



- Konklusion: Vi koncentrerer indsatsen om at få etableret bålhytte ved Borgen og lader 
Ørneborgen ligge indtil videre. 
 

• Planlægning af kommende arrangementer 
- Salg af juletræer? - Nej tak. Vi vil ikke konkurrere med KFUM. 
- 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?) - 
Udskydes til næste møde. 
- Retningslinjer for hvilke kurser mm kredsen dækker udgifter til. - Kredsen dækker alle 
lederkurser efter behov. 
- Juletræstænding - Borgerforeningens arrangement men vi hjælper gerne. Hvad skal 
lederne og hvad skal bestyrelsen? 
 

• Kommunikationsplatform mellem møderne. Er alle på Messenger nu? - Ja 
 

• Næste møder 
• Aftale nye datoer... 

 - 6/11 19:30 hos Kasper, Uglevænget 9 
 
 
 


