REFERAT FOR ÅRSMØDE 2019 I FDF HAVDRUP
Onsdag d. 23. oktober 2019 kl. 17 – 18 med efterfølgende spisning
i Borgen, Bryggerivej 21, 4622 Havdrup
Susanne: Bød velkommen til nye og gamle, det er dejligt at se så god en opbakning til et årsmøde,
som er i stedet for forældremødet som vi kender det.
Carsten (formand): Berettede om hvorfor vi afholder årsmøde og fortalte om det nye skjold der er vedtaget i
landsforbundet. Introduktion af den siddende bestyrelse: Kredsleder (Susanne), sognets repræsentant (Carsten),
lederrepræsentant (Kasper), Hal og Camilla valgt på forældremøde. Hal genopstiller ikke i år. Camilla fungerer som
kasserer. Bestyrelsesmedlemmer bliver kontingentfri medlemmer – gælder dog ikke ledere. Der skal indhentes
børneattest på best.medlemmer samt medhjælpende forældre på lejre over 4 dage. Bestyrelsen konstituerer sig
ved 1. møde.
Kasper: Fortalte om hvordan det er at være ny i bestyrelsen. Fortalte om at vi fremover kommer til athave en turnusordning på græsslåning en gang om ugen. Det er frit for hvornår græsset må slås, dog ikke på mødedagen (onsdag) Arbejdsdag hvor vi ordner ting i Borgen, så arbejdende hænder kan få lidt at lave. Det er som regle hyggeligt
og rart også lige at få sat ansigt på andre forældre.
Herefter over til den ordinære dagsorden.
DAGSORDEN:
1.
2.

Valg af dirigent og referent
I.
Bestyrelsen indstiller valg af Camilla (kasserer). Camilla blev valgt.
Orientering om bestyrelsens arbejde og kredsens liv
I.
Carsten: Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens drift og administration og at foreningens arbejde drives i overensstemmelse med FDFs formål og vedtægter på økonomisk forsvarlig vis. Ansvarlig for indberetninger til landsforbund og kommune for tilskud, refusioner, huslejetilskud etc.
Info om indhentning af børneattester på ledere, bestyrelsesmedlemmer og medhjælpende forældre etc. over 15 år. De formelle krav i FDF: 1. Tilknyttet kredsens aktiviteter i mere end tre gange
på tre måneder. 2. Tilknyttet i en sammenhængende periode på mere end fire dages varighed.
Bestyrelsen har skiftet kasserer da Vicki trak sig fra bestyrelsen. Mange tak for indsatsen til Vicki.
Familieløbet var en god succes men vi mangler gode sponsorer. Gentages 16/5 2020. Det er muligt at være med til at stable arrangementet på benene hvis man har lyst til det. Der er gang i projekt bålhytte ved Borgen, der skal indhentes byggetilladelse hos kommunen. Det er også muligt at
deltage i det udvalg. Medlemstallet var faldende i foråret men er rettet op efter sommerferien
pga. nye medlemmer. Velkommen til alle – dejligt at se så mange nye.
II.
Susanne: Mødeformen i år er lavet om til at alle har samme mødetid. Det er en spændende
måde at holde møder på og til tider udfordrende, da pladsen er trang. Vi skifter mellem hvem der
skal være ude, så husk at tage tøj med efter vejret. Det nuværende program løber frem til jul.
Program er i bladholderen ved indgangen. Hvis der sidder nogen der gerne vil vise deres håndværk eller fremvise en spændende arbejdsplads eller andet kom til lederne og giv besked så indarbejdes det i programmet. Der kommer snart program for tiden efter jul. Susanne spurgte om
FDF var et arbejde.. det er det – men frivilligt, dvs. at ingen får løn andet end at være sammen
med glade børn. Der bruges også mange timer på planlægning etc. Susanne talte også om forskellen på FDF og spejdere, og fik input fra forsamlingen. FDF har f.eks. fokus på relationer, hvor
spejdere har fokus på færdigheder. Info om kredsens 100 års jubilæum næste år. Det er d. 3
marts i 2020 Det fejres med en fest for børnene. Der afholdes jubilæumslejr d. 24-26 april, man
må tage sine forældre og søskende med. Mere info kommer. Der er som nævnt tidligere kommet
nyt skjold, det skal sættes på skjorten og det udleveres efter mødet. 5 FDFbørn fortalte om nogle
af de ting som man kan lave som FDFer og hvordan det f.eks er at være barn af en leder. Jane fortalte om hvordan det var at være leder og hvordan hendes første møde med FDF Havdrup var.

3.

4.

5.

6.

Fremlæggelse af regnskab v/Camilla
I.
Camilla spurgte ind til hvad en kasserer lavede. Mest optælling af penge skulle man mene efter
svarerne
Camilla fortalte om hvorfor der betales kontingent og hvad kontingentet bruges til. I
år er vi gået over til mobilepay betaling af kontingent og det har gjort at næsten alle har betalt.
Det er ikke set tidligere – så det er bare super skønt. Kontingentet er pt på kr. 500,- Nye medlemmer dog kr. 250- for første halvår. Fra næste halvår stiger kontingentet til 600,- da Landsforbundets kontingent pr. medlem og prisstrukturen ændres. Landsforbundet har øget kontingentet
over de sidste 3 år, hvor vi ikke har gjort noget, men nu bliver vi nødt til det. Udover kontingent
er andre vigtige indtægtskilder deltagelse i de forskellige arrangementer i byen – f.eks. Høstmarked og juletræstænding. En væsentlig del af indtægterne kommer fra lodsedler – hver gang der
sælges et lod er der tjent kr. 15,- . Alle disse penge bruges til at vi kan tage på nogle gode lejre,
weekendture med minimum af egenbetaling, lave mad på bål arrangementer som vi gjorde i starten af sæsonen. Derudover er der selvfølgelig husleje som dækkes delvist af kommunen m.v.
Husk at lodsedler skal afregnes senest på næste onsdag, vi skal afregne for alle de lodsedler vi
ikke returnerer så det er ikke smart at have nogen liggende i gemmerne derhjemme, så kan kredsens gode salg hurtigt blive vendt til et knapt så godt salg.
Valg til kredsbestyrelsen
Bestyrelsen skal bestå af mindst 6 medlemmer jf. vedtægterne. Alle kredsens medlemmer kan
opstille. Medlemmer under 15 år SKAL repræsenteres af en forælder. Medlemmer ml. 15-18 år
KAN repræsenteres af forælder. Hvis ingen 15-18 år vælges, tilbydes seniorerne en plads. Hvis
ingen ledere vælges, tilbydes ledergruppen en plads i bestyrelsen. Bestyrelsen mødes ca. hver 2.
måned og mødet plejer at vare ca. 3 timer.
Bestyrelsen indstiller at årsmødet vælger 2 nye bestyrelsesmedlemmer
Jonas (Malthe Thulins far) ønsker valg til bestyrelsen
Øvrige der ønsker valg til bestyrelsen Heidi (Christians mor)
Begge er enstemmigt valgt ind.
Valg af suppleanter
Bestyrelsen indstiller at årsmødet gerne vælger 2 suppleanter
Hal ønsker valg til suppleant
Øvrige der ønsker valg som suppleant: Natasja (Malthe Thulins mor)
Begge er enstemmigt valgt ind.
Valg af revisor
Bestyrelsen indstiller at årsmødet vælger revisor Camilla Lillemose Dose hvis ingen medlemmer
med revisorønsker stiller op. Tenna Miklasz tilbød at være standin, men efterfølgende blev man
enig om at det var bedst med en rigtig revisors påtegning. Så Camilla Lillemose Dose er enstemmigt valgt ind.
Tillykke med valget til alle.

7.

Eventuelt
Evt. indkomne forslag og spørgsmål til bestyrelsen – Ingenting –
Årsmødet er hævet og Susanne takkede for god ro og orden. Børnene havde været rigtig gode til
at sidde stille og lytte. Nu er det tid til mad.
Efter maden havde Susanne et par meddelelser:
• Der er kommet nyt katalog fra 55 Nord – måske der kunne være nogle
julegaveønsker. Bladet er givet med hjem, eller kan tages i bladstanderen ved døren. Der kommer en bus ud – nærmeste til os er Roskilde
eller Karlslunde. Se mere på plakat der hænger på væggen ved havedøren.
• Der planlægges så småt en sommerlejr for 2020. Men det kan kun gøres med et par frivillige forældre. Det bliver en

•
•
Tak for i aften.

forkortet sommerlejr, så i stedet for en uge er den på 4 dage. Den ligger i slutningen af uge 28 fra d. 9/7/20. Følgende forældre tilmeldte sig
sommerlejren som hjælper: Jessicas mor, Oscars mor, Victors mor, Carolines mor.
Husk at der er BUSK – Overnatning i sognehuset i weekenden. Sidste
tilmelding onsdag d. 23. kl. 22.
Husk at få det nye skjold udleveret inden i suser hjem.

