
FDF Bestyrelsesmøde - torsdag den 13/8 2020 
Hos Heidi, Kastanievangen 2 kl. 19:30 

 

Referat fra mødet 
 
Mødedeltagere: Susanne, Camilla, Kasper, Carsten, Heidi.  
Afbud: Natasja 

 
● Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 30/01-2020  

- Referatet blev godkendt.  
- Grundet Corona har der ikke været nogen fysiske møder siden januar 2020. 

 

● Bestyrelsens årshjul 
- Opgavefordeling 

i. Formandsskabet er overleveret – dog mangler opdatering på FDF hjemmeside. 
ii. Camilla og Susanne finder ud af at lave ny Nem-id til Heidi (ny formand). 

- Mødefrekvens 
i. Forventes at mødes minimum én om måneden. Næste møde er 7. September 2020. 

- Opdatering af årshjul 
i. Heidi Sørger for opdatering af Årshjul – forventes ny til mødet i september. 

 
● Status på kredsen 

- Status på renovering af Borgen 
i. Renoveringen er i gang, Køkkenet er næsten færdigt – Natasja mangler at male loftet i 

Køkkenet. Køkkenbords opmåling hos IKEA er bestilt. Forventet levering engang i September 
(Camilla er tovholder på den). I mellemtiden skal en midlertidig bordplade og vask opsættes 
(Thorsten og Kasper) 

ii. Nyt vindue kommer i uge 37. 
iii. Camilla bestiller affaldsbeholdere til Borgen. 
iv. Renoveringen af kælderen – der er blevet lappet huller, opsat hylder så også her er der sket 

en masse ☺. 
- Klassearbejdet 

i. Ny sæson skudt i gang med mange nye børn og forældre – forhåbentlig kommer de igen ☺ 
- Ledersituationen – sammenhæng i lederteamet  

i. Et nyt fantastisk lederhold er sat. Nye ledere er Mia Schøler og Camilla Lauritsen 
 

● Status på initiativer/idéer 
- Bålhytte på Borgen – afventer tegninger 

i. Sat lidt i bero, for at få plads til efterårets aktiviteter og få renoveringen af Borgen færdig. 
 

● GDPR materiale skal udfyldes. 
- Status Camilla 

i. Ikke relevant. 
 

● Tilskudsmuligheder 
- Søge om tilskud til bålhytte på Borgen. 

i. Punktet udskudt til næste møde. 
- Forslag til nye ansøgninger 

i. Punktet udskudt til næste møde. 
 

● Planlægning af kommende arrangementer 
- Planlægning af årsmødet – vi skal have 1-2 flere ind i bestyrelsen 

i. Heidi laver udkast til indkaldelse 23. September 2020 – vedhæftet dette referat og klar til 
udlevering 2. September 2020. 

ii. Forplejning den dag skal kun være let (boller, frugt, kaffe og saftevand til børn) evt. 
bålpopcorn… 

iii. Mulighed for at afholde det i sognehuset… 



 
- Hjælp til forplejning i forbindelse med lodseddelsalg (2. september og 7. oktober) samt 

affaldsindsamling 9. oktober 2020. 
i. Heidi laver mad til den 2. September 2020, forhåbentlig en anden kan træde til den 7. 

oktober 2020.  
ii. 9. Oktober affaldsindsamling – McD giver måske mad – Camilla følger op. 

 
- FDF Havdrup 100 år udskudt til 2021. Hvilke opgaver kan bestyrelsen være ansvarlige for i 100 års 

jubilæums-weekenden? 
i. Udskudt til næste møde 

- FDF familieløb 2021 
i. Udskudt til næste møde 

● Landslejr 2021 – herunder økonomi og deltagerbetaling 
i. Susanne, Thorsten og Kasper deltager i formøde til Landslejr. 

 
● Status på kredsens økonomi 

- Status – opmærksomhedspunkter efter Corona? 
i. Udskudt til næste møde. 

 
● Børneattester 

- Er der nye ledere eller medhjælpende forældre der skal indhentes på 
i. Der skal hentes børneattester på nye medhjælpere. 

ii. Børneattester skal fornys hvert andet år – det anbefales ikke at de opbevares udover den del 
der allerede ligger i CARLA. 

 
● Næste møder skal aftales 

i. Næste møde er 7. September 2020 – hos Heidi, Kastanievangen 2, 4622 Havdrup. 


