
FDF Bestyrelsesmøde - torsdag den 7/9 2020 
Hos Heidi, Kastanievangen 2 kl. 19:30 

 

 
● Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 3/8-2020 – blev det godkendt? 

 

● Bestyrelsens årshjul 
- Opgavefordeling 
- Mødefrekvens – bestyrelsen holder møde 4-6 gane om året. Derudover ligger der udvalgsmøder til 

de større aktiviteter – såsom, FDF løb,  
- Opdatering af årshjul – bestyrelsen har brugt noget tid på at finpudse årshjulet så den indeholder 

alle relevante dele – årshjulet er vedhæftet som bilag. 
 

● Status på kredsen 

- Status på renovering af Borgen, der arbejdes hver tirsdag aften på opgaver i Kælderen og om lidt 
bruges der kræfter på isætning af ny dør og vinduer. 

- Klassearbejdet – intet nyt siden sidst 
- Ledersituationen – sammenhæng i lederteamet – bestyrelsen vendte hvordan det gode lederhold er 

sat nu. 
 

● Status på initiativer/idéer 
- Intet nyt… 

 
● Tilskudsmuligheder 

- Søge om tilskud til bålhytte på Borgen – stadig sat lidt på pause indtil renoveringen af Borgen er 
færdig. 

- Forslag til nye ansøgninger – intet nyt. 
 

● Planlægning af kommende arrangementer 
- Planlægning af årsmødet – vi skal have 1-2 flere ind i bestyrelsen – forskellige opgaver til den 23. 

September 2020, se køreplan nedenfor. 
i. Susanne og Heidi tilretter indbydelsen, så sender Camilla den ud via fællesmail. 

- Hjælp til forplejning i forbindelse med lodseddelsalg (7. oktober) 
- Affalds indsamling 9. oktober 2020 
- FDF Havdrup 100 års jubilæum udskudt til 2021. Hvilke opgaver kan bestyrelsen være ansvarlige for i 

100 års jubilæums-weekenden? – vender tilbage til dette på et senere møde. 
- FDF familieløb 2021 – bestyrelsen vender tilbage til dette på et senere møde. 
- Årsmøde – bestyrelsen beslutter enstemmigt. at flytte årsmødet til marts måned. 

 
● Landslejr 2021 – herunder økonomi og deltagerbetaling 

- Bestyrelsen havde en god diskussion omkring Landslejr – vi afventer LLU referat. Kasper, Thorsten, 
Mia og Susanne deltager på forkursus til Landslejr (2021) på Sletten. Der skal lægges et budget for 
Landslejr… opgaver der skal tages op på kommende bestyrelsesmøder: 

i. Mangler information om deltager gebyr for Landslejr. 
ii. Kan vi finde muligheder for at tjene lidt penge til Landslejr. 

 
● Status på kredsens økonomi 

- Status – opmærksomhedspunkter efter Corona – intet at bemærke. 
 

● Børneattester 
- Status – afventer at Emma giver input på sin børneattest. 

 
● Næste møder skal aftales – 1. oktober 2020… 

 

 

 

 



 
Køreplan for Årsmøde den 23. September 2020 
 

årsmødet afholdes udendørs. vi satser på tørvejr. evt. kan pavillioner og mastesejlet sættes op. 
 
vi laver x antal poster/stationer, som klasserne (børn og forældre) besøger samlet. 
Susanne: livet i kredsen. film og billeder, vises på 1. salen. 
Camilla: regnskab. noget med klodser, kasser ell. lign som viser økonomien og hvad der bruges penge på. "stabl 
kasserne/klodserne og se om tårnet kan stå". på stykket foran indgangsdøren. 
Heidi: hvad laver bestyrelsen? bestyrelsens opgaver visualiseres med konkreter samt nogle "falske opgaver". 
opgaven er så for børn og forældre at vælge de rette opgaver. Ved telefoncentralen. 
Kasper og Natasja: vælg dig til bestyrelsen. Fangeleg, og dem Kasper og Natasja fanger opstilles til bestyrelsen 
(selvfølgelig kun hvis de vil ). I Haven. 
 Ledere (Heino, Mia, Camilla): serverer suppe og brød fra bål. 
 


