
 

 
 
 

Skriftlig årsberetning for FDF K25 Brønshøj  i 2019-2020 
 
Årsberetningen er et referat af hvordan arbejdet, økonomien, medlemstal mv. har udviklet sig det seneste 
år. Formålet med årsberetningen er at give årsmødet et overblik over kredsens udvikling. På årsmødet vil 
der også være en mundtlig beretning. Som opfølgning på den mundtlige beretning, er der mulighed for at 
drøfte de ting, der er blevet skrevet og sagt i årsberetningen, ligesom der også kan stilles spørgsmål til 
andre forhold i K25, som er vigtige at få drøftet. Årsberetningen starter med at redegøre for kredsens 
aktiviteter, hvorefter der redegøres for bestyrelsens ansvarsområder jf. vedtægterne.  

Kredsens aktiviteter  
Generelt: 

FDF K25 Brønshøj afholder ugentlige møder for 10 aldersopdelte grupper. De mindste går i 0. klasse 
og de ældste går i 9. klasse. 0-4 klasse mødes om onsdagen, hvor unge medlemmer mellem 15-25 år 
er ledere. De ældre mødes om torsdagen. Derudover afholdes der halvårlige weekendlejre for alle 
hold, enten i FDFs egen hytte i Ganløse eller som kredslejre, ligesom der er en sommerlejr. Fra 12 år 
og op er der desuden tilbud om lejre og kurser enten regionalt, eller nationalt i FDF. 

Særligt for 2019-2020 

I sommeren 2019 var hele kredsen på sommerlejr på Langeland, hvor der var 180 deltagere.  

I august var der reception for at markere et skift i kredsledelsen. Dorte Fog valgte at træde tilbage 
som kredsleder efter 18 år og fremover skulle kredsledelsen varetages af en trio; Kasper Rasmussen, 
Ida Kjellin og Stine Nielsen.  
 
I efteråret 2019 var hele kredsen afsted på kredsweekend.  på weekender oplever man rigtig det 
fællesskab, som kendetegner FDF. Alverdens brætspil blev spillet over weekenden. Særligt det fysiske 
udendørs brætspil med en spilleplade på 2x2 meter, markerede weekendens spilletema. For at  kunne 
flytte brikken på pladen, skulle der løses sjove opgaver overalt på lejrens område.  
 
Covid-19 satte først en stopper for det aktive FDF-liv i foråret 2020, dernæst satte det skub i 
onlinemøder og kreative løsninger for at gennemføre de ugentlige møder. Nogle ledere fik arrangeret 
online natteløb, andre delte breve ud med hilsener til alle børn på holdet, mens nogle af væbnerne 
blev inviteret på  byløb i mindre grupper, der overholdt forsamlingsforbuddet på 10 personer.  
 
Det var på forhånd besluttet at opdele sommerlejrene,  hvilket betød, at der fortsat var håb om at 
gennemføre begge lejre indtil få uger før de mindste skulle afsted til Jomsborg i Kulhuse i uge 28. Den 
gode nyhed om, at forsamlingsforbuddet blev hævet betød, at alle kunne komme afsted på en 
fantastisk lejr.   
 
 
 

 



 

 
Ca. 80 puslinge, tumlinge, pilte, ledere og tanter/onkler nåede, på trods af rejseforbud, 
hele verden rundt på 7 dage. Hver dag ”rejste” de til et nyt land, der bestemte dagens 
aktiviteter. Kufferten blev fyldt op med souvenirs, mens børn og ledere blev fyldt op med 
god lejrstemning og skønne oplevelser.  
 
Væbnere og seniorvæbnere skulle på cykeltur til Bornholm. Trods regn og blæst kom alle ca. 70 
deltagere hele øen rundt. Det blev til en uge med gode oplevelser. Blandt andet blev et helt 
minigolf-land optaget af FDF’ere, da alle deltagere skulle konkurrere om at gennemføre med færrest 
slag, og opalsøen blev fyldt  godt op, da alle skulle prøve Danmarks længste svævebane.  På trods af 
uvished, begrænsninger og masser af håndsprit,  har det alligevel været en sæson med store 
oplevelser for børn og unge, og hvor alle har bidraget til at styrke et stærkt fællesskab.   

Bestyrelsens opgaver  
Samarbejde med kirken 

I det seneste år har der været kvartalsmøder mellem menighedsråd og ansatte fra kirken og formand 
og kredsledere fra FDF. Vi har også været med på et menighedsrådsmøde. Formålet med møderne er 
at sørge for, at FDF og kirken har et godt og tillidsfuldt samarbejde, som er til gavn for alle. Præsterne 
er gode til sige ja, når FDF beder om særlige gudstjenester, som mønstring mv, og FDF har hjulpet 
kirken med at afvikle en stor og velbesøgt fastelavnsgudstjeneste. I år har vi desværre ikke haft 
præstegårdsfest pga. corona, men det er en meget oplagt lejlighed til at skabe relationer mellem FDF 
og kirken. Samarbejdet med kirken er af afgørende betydning for FDF, både i forhold til udlevelsen af 
vores formål og i forhold til at have gode faciliteter. Derfor er vi meget taknemmelige for vores gode 
samarbejde med Brønshøj Kirke.  

Forældresamarbejde 

I år har bestyrelsen drøftet, hvordan relationerne til og mellem forældre i FDF styrkes. Kredsen er stor, 
og børnene kommer fra mange skoler. Derfor er vilkårene for at skabe et godt forældrenetværk 
anderledes i Brønshøj, end de er i en by, hvor forældrene kender hinanden i forvejen. Vi arbejder 
derfor på at invitere til forældrecafe en gang imellem om onsdagen, mens børnene er til FDF, så vi 
kan få skabt et stærkere forældrenetværk omkring kredsen.  

For alle forældre gælder det, at FDF er helt afhængige af, at nogen melder sig, når lederne beder om 
hjælp til kørsel, kage, lodseddelsalg, hjælp til præstegårdsfesten mv. Ellers kan børnene eks. ikke 
komme på weekend og vi vil mangle penge til at lave aktiviteter i kredsen.  

Udvikling i økonomi og antal medlemmer 

Ved udgangen af 2018 havde kredsen 255 aktive betalende medlemmer og ved udgangen af 2019 var 
dette tal steget lidt til 267. Dette er et tilfredsstillende niveau, som har været nogenlunde stabilt 
gennem en årrække. 

Kredsen havde oprindeligt budgetteret med et underskud i 2019, da vi vidste, at det ville blive 
nødvendigt med ekstra kapital til finansiering af en bålhytte. Bålhytten var en nødvendighed, da de 
nye omgivelser ellers ville give os nogle kapacitetsproblemer. Vi kom i den heldige situation, at vi fik  

 

 



 

 

 

bålhytten doneret, hvilket er hovedårsagen til, at vi træder ud af 2019 med et stort 
overskud. Udover budgetafvigelsen i forhold til Bålhytte, så er den mest væsentlige budgetafvigelse i 
forbindelse med sommerlejr posten. Her havde vi budgetteret med, at kredsen skulle bidrage med 
110.000 kr., men det endte kun med at belaste kredsen med knap 61.000 kr. Denne positive afvigelse 
kan tilskrives at omkostninger til transport, materialer og forplejning blev mindre end budgetteret 
sammenholdt med lidt flere deltagere end oprindelig budgetteret med. 

Se vedlagte udspecificerede regnskab – bilag 1. 

Budget 2020 

Oprindelig budget for 2020 blev som vanligt udarbejdet efterår 2019 og godkendt på 
bestyrelsesmøde november 2019. Vi har grundet den specielle situation her i 2020, med 
Corona/COVID19, nu lavet en revideret udgave af budgettet i forhold til det oprindelige, da vi kender 
til både omkostninger og indtægter på nuværende tidspunkt, som vi ved ikke bliver som oprindelig 
budgetteret. Vi har i kredsen stille og roligt igennem en årrække opbygget en rigtig fin likviditet, så på 
trods af Corona og at vi ved, at der i de kommende år forventes en del omkostninger til renovering af 
hytten, så er vi i bestyrelsen meget trygge ved den økonomiske situation. 

Se vedlagte udspecificerede budget – bilag 2. 

Faciliteter 

Det har været en stor opgave at flytte fra sognecenteret til sognehuset, bl.a. fordi det tager noget tid 
at få sig indrettet i nye lokaler. Vi har været udfordret af, at vi ikke har haft tilstrækkeligt med plads 
om onsdagen. Derfor valgte FDF at låne kirken 90.000 kr i efteråret så der kunne sættes en foldedør 
op. Ligeledes mangler der også stadig noget indretning i haven, hvor vi har været udfordret af, at der 
er meget vådt. Kirken er pt udfordret af, at det gamle sognecenter ikke er solgt. Når det er sket, vil der 
være penge til at få den sidste indretning på plads, både inde og ude.  

Kirken har valgt at sætte en midlertidig låge op ind til haven, da der har været udfordring med, at 
udenforstående har brugt bålhytten til fest. Forhåbentlig betyder det, at vi fremover kan have 
bålhytten og haven i fred.  

Hytten bliver passet og plejet. Der er løbende behov for forbedringer og inden længe skal der nyt tag 
på.  

FDF ejer en grund ved Furesø som er fredet og man derfor ikke må sætte shelters eller andet på. FDF 
bruger den meget lidt og derfor vil bestyrelsen i det kommende år sætte gang i drøftelsen af, om den 
skal bruges eller sælges og pengene investeres i hytten.  

Digitalisering, kommunikation GDPR og det kontantløse samfund - øvrige igangsatte projekter 

● Bestyrelsen i FDF har udarbejdet retningslinjer for, hvordan FDF håndterer 
persondataforordningen, herunder billeder og dokumenthåndtering. 

● Vi er igang med en drøftelse af, hvilke kommunikationskanaler der er bedst til forældre mv.  
● Vi er i gang med at drøfte, hvordan vi håndterer at kontanter stort set er udfaset i forhold til 

betalinger, lodsedler mv. 

 


