FDF Bestyrelsesmøde Referat - torsdag den 7/11 2019
Hos Kasper, Uglevænget 9, kl. 19:30
Deltagere: Susanne, Camilla, Heidi, Kasper, Jonas, Carsten
Fraværende: Suppleanterne Natasja og Hal.
Dagsorden for mødet:
●

Velkommen til de nye medlemmer i bestyrelsen: Heidi Weje, Jonas og Natasja Thulin.
- Hal regner ikke med at være aktiv suppleant.

●

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 23/9-19.
- Ingen kommentarer.

●

Godkendelse af referat fra Årsmødet 23/10-19.
- Ingen kommentarer.

●

Konstituering af bestyrelsen:
- Formand – Carsten, men ønsker at trække sig i løbet af året, så konstitueringen behandles igen på
næste møde.
- Næstformand – behandles på næste møde
- Kasserer – Camilla fortsætter

●

Opsamling på Årsmødet. Hvad var godt? Hvad var mindre godt? Hvad skal vi lave mere af næste år?
- Gode informationer om aktiviteter forældrene ikke hører om normalt. God mad. Hvordan kan vi
trække folk til næste år?
- Måske kan vi få sponseret midler til forplejning på næste årsmøde fra almenfonde?
- Send julekort til Bones.

●

Status på kredsen
- Næsten 50 medlemmer.
- Den nye mødeform virker godt – men det kan være lidt svært at holde samling på grupperne.
- Jane og Susanne kan godt tænke sig at gå lidt ned i tid.
- Forældre er meget velkommen på møderne – men medhjælpende forældre skal være tilstede og
deltage.
- BUSK weekenden gik godt. Ca. 17 børn og 24 i alt. Menighedsrådet refunderer 1000,- af
madudgifterne.
- Vi deltog ved knæk cancer lystænding. Gav kun ca. 60,- overskud men fint arrangement.

●

Status på initiativer/idéer
- Nye telte med bund og kabiner. Er bestilt og faktura modtaget. Er i restordre. 55Nord har lige kørt
25% kampagne – Camilla tjekker om vi kan få rabat på vores bestilling.
- Lukket trailer til mastesejlet. Brugt i størrelse som Susanne og Torstens koster omkring 15K. Jonas
har kontakt til trykker. Susanne skaffer udvendige mål på traileren. Carsten laver oplæg til grafik til
Jonas.
- Bålhytte på Borgen. Heino og Torsten har lavet en tegning til et færdigt forslag på 5x10m. Det bør
lige vendes på næste ledermøde inden der ansøges på kommunen. Jonas vil gerne være med i
arbejdsgruppen. Kan måske skaffe materialer. Kasper tjekker næste mødedato.

●

GDPR materiale skal udfyldes. Fortsat hængeparti.
- Camilla har fundet materialet og udfylder det til næste møde.
- Carsten meddeler FDF at deres hjemmeside er gået helt skæv i menuer og søgninger.

●

Tilskudsmuligheder/fundraising
- Søge om tilskud til bålhytte på Borgen. Kan startes op når vi har overblik over projektet.
- Status på søgte tilskud/refusioner, fx faktura på telte? OK.
- Nye ideer/behov? Kun traileren.

-

Kim har længe lovet at gamle tilskud fra 17-18-19 er lige ved at blive udbetalt – men intet sker.
Camilla prøver at få møde med Kim for gennemgang af udeståender.

●

Planlægning af kommende arrangementer
- Førstehjælpskursus til alle ledere og bestyrelse søndag 24/11. Birgitte er ansvarlig for arr. 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. Der er ca. 5 ledige pladser. Vi tilbyder nogen af dem til forældre og 2 til
Gadstrup med egenbetaling for forplejning 125,- Retningslinjer for ulykker. Er materialet gennemgået på ledermøde? Ja det er det. Susanne
opdaterer materialet til næste bestyrelsesmøde.
- Familieløb startes op – møde 11/11 19:30 hos Torsten. Rykket til torsdag 21/11 19:30 hos Camilla,
Skolevænget 16.
- Juletræstænding/julemarked 30/11 kl. 14-17. Salg af popcorn 10,- og juice/cacao 5,-. Pynt af
honninghjertepynt inkl. Glasmaling 10,- Camilla laver prisskilte. Der skal skaffes glastusser. Hele
bestyrelsen deltager men kun Susanne og Torsten fra lederne.
- FDF 100 år 2020. Familielejr 24-26/4 2020 skal planlægges og bookes.
- Julefrokost hos Kasper 14/12 med partner. Kasper sender invitation med tilmelding snarest.
- Julebanko 4/12 – Camilla tilbyder at lave risengrød…
- Indmeldelse på onsdag af Heidi, Jonas og Natasja.

●

Status på kredsens regnskab og budgetopfølgning
- Økonomien i hovedtræk. Der er godt med penge på kontoen pt.
- Refusioner og tilskud. Er dem fra tidligere år lukket? Nej jf. ovenfor.
- Evt. stigning i huslejen kan være en mulighed for at få større tilskud fra Borgen til materialer da 65%
af huslejen refunderes af kommunen. – Behandles på næste møde.
- Lodsedler gik godt. Super med individuelle MP-numre. Der mangler 10-15 lodsedler retur. Solgt ca.
760 stk.
- Kontingent via MP fungerer super. Kun en mangler at betale kontingent.

●

Børneattester
- Status. Alle de gamle attester er slettet.
- Er der nye ledere eller medhjælpende forældre der skal indhentes på? Nej
- Jonas og Natasja skal huske at godkende. Carsten gensender til dem.

●

Næste møder skal aftales
- Torsdag 30/1-20 19:30 hos Jonas og Natasja, Toften 5
- Hvad er bestyrelsens opgaver?
- Årshjulet
- Banankage med Oreo…

