FDF Bestyrelsesmøde Referat - tirsdag den 12/3 2019
Hos Susanne, Tykmosevej 10, kl. 19:30
Deltagere: Camilla, Birgitte, Hal, Kasper, Carsten, Vicki, Susanne
Fraværende: Ingen!
Dagsorden for mødet:
•

Godkendelse af referat fra mødet 13/11-18.
- Birgitte informerer fra landsmødet: Nyt skjold vedtaget i lidt ændret udgave. Info om pædagogisk
linje. Udviklingsmål om børn i naturen og om den gode fortælling om FDF.
- GDPR materiale har været kigget på. Vi skal nok bare udfylde std.materialet med vores navn.
- Birgittes gamle FDF ABC kan revideres og genudgives. Birgitte sender opr. Word dok. til Camilla.
- Kredsregnskabet for 2018 til landsforbundet er underskrevet af den samlede bestyrelse. Lille
underskud på ca. 3½K primært pga. flere kursusaktiviteter vi ikke har fået tilskud til.

•

Konstitution af bestyrelsen
- Vicki ønsker at stoppe som kasserer. Hvem kan tage over?
- Planlægning af overdragelse.
- Vicki vil gerne fortsat stå for bogføring og bank, men ansøgninger om tilskud i primært Egon.dk er
for tidskrævende. Camilla vil gerne stå for tilskudsadministrationen.
- Det skal afklares om Camilla evt. kan stå som tilskudsansvarlig i Flextilmeld så info om tilmeldinger
til kurser aut. tilgår hende.
- Under alle omstændigheder laver Birgitte en liste over hvilke kurser vi har deltaget på i 2018 så
Camilla kan følge op på tilskudsansøgning på dem.
- Det er vedtaget at indkøbsansvarlig til 55nord.dk får nummeret på kredsens betalingskort så de kan
handle, til trods for at kortet er udstedt i Vickis navn.

•

Status på kredsen
- Birgitte stopper i FDF ved udgangen af sæsonen.
- Kredsledelsen fremadrettet?
- Behov for nye ledere på holdene?
- Birgitte har brug for en pause fra FDF.
- Der er ikke lige umiddelbart nogen oplagte kandidater til kredsledelsen.
- Jane har meldt ud at hun ikke ønsker at være holdleder første halve år næste sæson.
- Overordnet konklusion fra sidste ledermøde er at det er fællesskabet og de sociale relationer der
motiverer lederne. Det halter nok lidt efter møderne blev delt ud på 2 dage.
- Til næste sæson risikerer vi måske kun at have 5-6 ledere til ca. 33 børn. Det vil nok kræve at flere
hold slås sammen og der arbejdes med workshops med gæster udefra til kortere forløb.
- Drøftet om vi evt. skal overveje noget samarbejde med Gadstrup? Men de har vist kun 3 ledere til
ca. 50 børn... Det giver jo ikke flere lederressourcer.
- Susanne og Birgitte har planlagt møde med Anna fra forbundet 1/4 for inspiration til
ledersituationen inden ekstra ledermøde 3/4.

•

Referat fra foreningsmøde på kommunen 9/1-19
- Primært intro til egon.dk som nu burde virke...
- Kommunen sender info til den der står som kontaktperson. Ikke kasserer etc.
- Man skal ikke længere søge specifikt om medlemstilskud - blot opdatere medlemstallet i egon.dk.

- Ansøgninger om tilskud til aktiviteter skal nu lægges FØR aktiviteten afholdes - ikke efter! Evt.
regnskab for udgifter indberettes så efterfølgende aktivitetens afholdelse.
- Tilskud under 5.000,- bevilges administrativt = hurtigt. Højere tilskud skal godkendes i udvalgene.
- Alle tilskudsregler findes på solrod.dk i dokumentet "Tilskud og støtte".
•

Godtgørelse for private print til kredsen?
- Skal vi købe en printer til kredsen?
- Eller/og aftale en godtgørelse for private print til kredsen?
- Vedtaget at FDF betaler printerpatroner til Susanne i rimeligt omfang.

•

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

•

Status på initiativer/idéer
- Vi har behov for 4 nye telte med bund og kabiner. Hvilke fonde kan vi søge dem om?
- Lederne har talt om hvilken model og der er enighed om samme gule model fra 55nord. Normalpris
6.895 -10%/stk.
- Vi skal søge DUFs lokalforeningspulje. Hvis beløbet er under 10.000 bevilges det måske
administrativt.
- Tjek op på hvordan en spejdergruppe i Ringsted har fået kommunaltilskud til telte.
- Susanne indhenter tilbud på 4 telte fra 55nord.
- Carsten søger DUF om tilskud. Måske kan der også søges tilskud fra Center Sjælland Fonden?
- Camilla søger kommunen om tilskud.

•

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.
- Carsten indkalder til arbejdsgruppe med Kasper, Hal, Torsten og Heino. Forældre Brian og Martin
kan måske overtales til at deltage? De skal begge med på weekend.
- Jvf. regnskabet koster kontingent til landsforbundet over 20K - kan vi evt. få tilskud til noget af det
fra kommunen?

•

Planlægning af kommende arrangementer
- Førstehjælpskursus til alle ledere? - God ide. Kan vi få det sponseret af en fond? Måske Trygfonden? Eller refusion fra kommunen? Vi skal finde kursusudbyder og pris. Birgitte undersøger priser
etc.
Tilbud fra Jacob Lynge, Kamillehaven 27: 6 timers kursus inkl. kursusbeviser = normal 5.900 ex.
moms, tilbudt til 4.995,- ex.moms for ca. 8 ledere og 6 bestyrelsesmedlemmer. Formentlig dækker
det op til max 16 personer/hold. Birgitte laver Doodle for dato. Der skal søges tilskud på kommunen
INDEN arrangementet.
- Retningslinjer for evt. ulykker? (Er der ikke beskrevet noget i samværspolitikken?)
Susanne og Birgitte kigger på materialet bag samværspolitikken hvor der vist var noget oplæg.
- Der skal laves udsmykning til Borgen - skjolde laves færdige og stort skilt?

•

Næste møder
• Fast punkt til fremtidige agendaer: Status på regnskabet og budgetopfølgning.
• Næste bestyrelsesmøde mandag 29/4-19 19:30 hos Susanne.
• Familieløbsmøde + shelter møde mandag 25/3 19:30 hos Torsten

