FDF Bestyrelsesmøde Referat - torsdag den 30/1 2020
Hos Jonas & Natasja, Toften 5 kl. 19:30
Deltagere: Susanne, Camilla, Heidi, Kasper, Jonas, Natasja, Carsten
Fraværende: Hal.
Dagsorden for mødet:
●

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 7/11-19.
- Godkendt

●

Konstitution af bestyrelsen – udskudt fra sidste møde da formanden ønsker at trække sig
- Formand – Heidi Weje valgt som ny formand.
- Næstformand - Kasserer – Camilla
- Hal har meddelt at han trækker sig fra bestyrelsen/suppleantposten

●

Bestyrelsens årshjul
- Bestyrelsesreferat fra 2018 med kredsens årshjul er vedlagt til inspiration… Heidi har taget noter til
udbygning af hjulet og laver ny udgave.
- Hvad har vi af SKAL-OPGAVER og hvad har vi af LYST-OPGAVER?
- Opgavefordeling.
- Mødefrekvens
- Synlighed i FDF-arbejdet - HVORDAN? Opslag i Sognehuset om hjælpere til aktiviteter. Opslag på
facebook om hjælp til FDF.

●

Status på kredsen
- Ledersituationen er under pres og hviler pt på et meget skrøbeligt grundlag. Hvilke tiltag kan
bestyrelsen gøre for at afhjælpe dette?
Status på initiativer/idéer
- Nye telte med bund og kabiner. Er bestilt. Er i restordre.
- Lukket trailer til sejlet. Heidi søger DUF lokalforeningspulje. Camilla undersøger rekvisitpuljen.
- Bålhytte på Borgen. Jonas skal godkende tegninger og få overslag på materialer. Byggetilladelse?

●

●

GDPR materiale skal udfyldes.
- Status Camilla

●

Tilskudsmuligheder
- Søge om tilskud til bålhytte på Borgen.
- Nye ideer/behov?

●

Planlægning af kommende arrangementer
- Familieløb – status
- FDF Havdrup 100 år 3/3 2020. Hvilke opgaver kan bestyrelsen være ansvarlige for i 100 års
jubilæums-weekenden?
- Solrød kommune 50 år – søg midler til arrangementer.

●

Status på kredsens regnskab og budgetopfølgning
- Økonomien i hovedtræk.
- Refusioner og tilskud. Er dem fra tidligere år lukket? Førstehjælpskursus?
- Evt. stigning i huslejen kan være en mulighed for at få større tilskud fra Borgen til materialer da 65%
af huslejen refunderes af kommunen.
- Kontingent status
- Carsten har fornyet foreningens CVR nummer for næste 3 år.

●

Børneattester

●

Status. Mia Elberfeldt Schøler og Natasja er OK. Jonas og Camilla Kristensen er afvist – er sendt igen.
Er der nye ledere eller medhjælpende forældre der skal indhentes på?

Næste møder skal aftales

