
FDF Bestyrelsesmøde Referat - mandag den 23/9 2019 
Hos Susanne, Tykmosevej 10, kl. 19:30 

 

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

 
● Godkendelse af referat fra mødet 12/8-19. 

- Godkendt, ingen kommentarer. 
 

● Info: Formanden har modtaget brev fra landsforbundet med info og print af mail om at vi skal huske at 
afholde årsmøde. Det har vi styr på. 
 

● Camilla har overtaget kassererposten. Er alt skiftet i bank etc? 

- Alt omkring banken er på plads. 
- OBS. Vi har fået nyt dankort nummer. 
- Camilla deltager ved næste lederspisning og forklarer vigtigheden af at modtage regnskaber for 

ledernes arrangementer.  
 

● Årsmødet skal planlægges 

- Materiale om nye regler på kredsservice. 
- Afstemme hvem siger hvad? 
- Carsten: Hvorfor årsmøde – nye vedtægter. Nyt skjold vedtaget i landsforbundet. Se fx ude på huset 

hvor vi har flere forskellige. Bestyrelsens rolle ifht. Foreningen og lederne. Bestyrelsens 
sammensætning: kredsleder, sognets repræsentant (mig), lederrepræsentant (Kasper), 4 valgt på 
årsmødet. Mulighed for at deltage i udvalg til familieløb og bålhytte. Bestyrelsesmedlemmer bliver 
kontingentfri medlemmer. Info om indhentning af børneattester på ledere, bestyrelsesmedlemmer 
og medhjælpende forældre. Husk de formelle krav. 

- Kasper: Ny i bestyrelsen + info om arrangementer og aktiviteter bestyrelsen planlægger, fx 
græsslåning. 

- Camilla fortæller om økonomi, tilskud fx fra fonde i år, salg af lodsedler, udgifter til mødeaktiviteter, 
husleje og ture/lejre. Regnskabet og budgetoverslaget balancerer omkring nul. Det er mange år 
siden kontingentet sidst er justeret. Bl.a. pga. stigende medlemsomk. Til landsforbundet og ønske 
om investeringer i fx bålhytte og forbedringer i Borgen hæves kontingentet til 600,- halvårligt. 

- Susanne: Ny mødeform i år og årets aktiviteter. Alle ledere er frivillige kræfter. Måske lidt om 
forskellen på FDF og spejdere. Info om kredsens 100 års jubilæum næste år.  

- Nye bestyrelsesmedlemmer? Jonas bestyrelsesmedlem. Hal suppleant. 
- Dirigent og referent: Camilla 

- Revisor: Ekstern revisor Camilla Lillemose Dose hvis ingen medlemmer med revisorevner. 
- Camilla mailer årsmødeindkaldelsen til alle medlemmer i Carla. 

 
● Status på kredsen 

- Mange nye medlemmer ca. 10. De fleste er kommet efter aktiv dag på skolen. Nogle af de nye 
forældre vil gerne hjælpe ved arrangementer. Det giver god aktivitet. Men vi skal også være OBS på 
at fastholde engagementet hos de nye. 

- BUSK weekend 26-27/10 bliver med ny vikar præst.  
 

● Status på affaldsindsamlingen. Skal det gentages? 

- Stor succes. Rimelig forældreopbakning. Fine reaktioner fra forbipasserende. Vi gør det gerne igen. 
Vi har modtaget de 3.000,- fra Ren Natur. 

 
● Status på initiativer/idéer 

- Nye telte med bund og kabiner. Er bestilt. Er i restordre. 
- Mastesejl. Er leveret. Vi skal afklare lukket trailer til sejlet. 
- Tilskud fra Kommunen til kontingentet til landsforbundet? (+20K/år) Camilla hører Kim om 

mulighederne. Svar: Det kan man ikke få tilskud til. 



- Forældre info om græsslåningsturnus. Hal laver et skriv til forældrene efter sommerferien... Camilla 
har lavet et oplæg til medlemsturnus.  

- GDPR materiale skal udfyldes. Fortsat hængeparti. 
 

● 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. 
Kasper hører kommunen om bålhytte – kan 40+m2 lade sig gøre?  

- Torsten sender ideskitser til gruppe. Første møde 1/10 

 
● Planlægning af kommende arrangementer 

- Førstehjælpskursus til alle ledere. Tilskud/refusion skal søges hos kommunen INDEN arrangementet. 
Det bliver søndag 24/11. Birgitte er ansvarlig for arr. Selv om hun stopper. Camilla søger tilskud på 
kommunen. Hvis der er ledige pladser på holdet kan vi tilbyde dem til FDF Gadstrups 3 ledere. 
Camilla har fået tilsagn fra Kim om at der ikke burde være noget problem i refusion. Men han kan 
ikke give en forhåndsgodkendelse. 

- Retningslinjer for evt. ulykker? Birgitte og Susanne har lavet materialet. Det gennemgåes på næste 
ledermøde. 

 
● Status på kredsens regnskab og budgetopfølgning 

- Økonomien i hovedtræk: Regnskabet og budgetoverslaget balancerer omkring nul. Kontingentet er 
ikke justeret i mange år. Kontingentet til landsforbundet stiger yderligere 20,- fra 2020. Da kredsen 
har ønsker om bl.a investeringer i bålhytte og forbedringer i Borgen hæves kontingentet til 600,- 
halvårligt fra opkrævningen forår 2020. 

- Refusioner og tilskud – Der er mange ansøgninger hos kommunen for i år samt tidligere år. 
- Kontingentbetaling via MobilePay. Giver mere administration i Carla men sparer gebyret til 

Flextilmeld. Vi kan formentlig sende anmodning ud på MP. Måske betaler folk hurtigere. Kan Vicki få 
adgang til at registrere betalingen i Carla? Punkt igen til næst møde. Det kan Camilla godt. 

- Evt. stigning i huslejen. Kan være en mulighed for at få større tilskud fra Borgen til materialer da 65% 
af huslejen refunderes af kommunen. 

- Foreningssalg.dk status? Det er sparket til hjørne indtil videre. 
 

● Børneattester 
- Status. Carsten sletter alle de gamle attester. 
- Er der nye ledere eller medhjælpende forældre der skal indhentes på? Nej. 

 
● Næste møder 

- 4/11 hos Susanne inkl. Nye best.medlemmer. 


