FDF Bestyrelsesmøde - torsdag den 01/10- 2020
Hos Susanne, Tykmosevej 10 kl. 19.45
Referat fra mødet
Mødedeltagere: Susanne, Camilla, Kasper, Carsten, Heidi, Annette, Sandra, Natasja
Afbud:
●

Godkendelse af dagsorden
- Den opdaterede blev godkendt.

●

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 3/9-20
- Referatet blev godkendt.
-

●

Bestyrelsens sammensætning
- Der blev budt velkommen til de nye medlemmer og en god kort præsentationsrunde af nye som gl.
medlemmer af bestyrelsen.

●

Kontingent for bestyrelsesmedlemmer
- Kontingent til øvre myndigheder – 15.000 kr. pr. år. Kontingent for ledere er ½ pris af alm.
Kontingent. Kontrol af regler for hvad vi bliver krævet fra overliggende niveau...
Bestyrelsen beslutter at kontingentet for ledere og bestyrelsesmedlemmer – kr. 200 halvårligt.

●

Planlægning af kommende aktiviteter
- Hjælp til forplejning i forbindelse med lodseddelsalg 7 oktober – varme suppe, koge pasta og varme
brød.

●

Status på Kredsen
- Status på renovering af Borgen – stadig i gang med kælderen, Kasper og Torsten mødes tirsdag aften
fra ca. 19.30 alle er velkomne. Kælderen har fået en ordentlig overhaling og skal bruges som
opbevaringsrum til alle vores materialer.
Der er lavet nyt varmesystem og en større renovering på går stadig.
-

Forslag om arbejdsdag – Kasper forslag – oprydning udenom huset og i huset..
Bestyrelsen beslutter at indkalde den 18. oktober 9.30 – 16. til arbejdsdag.
Kasper og Torsten laver et udkast til en to-do/ opgave liste.

-

Heidi og Camilla udfærdiger en indbydelse.
Renoveringen i kælder er på standby – fordi taget har brug for en overhaling.

●

Bestyrelsens årshjul
- Mødefrekvens – et møde i starten af hver måned.
Næste gang den 2. november hos Camilla Toft.

●

Status på initiativer/ideer
- 11.000 fra DUF – som skal bruges til sider på mastesejlet, afklaring på priser mv.
- Fane hos Team Solrød, hvis muligt at bestille den der.
- Johannes Fog Fonden…

●

Næste møder skal aftales – 2. november hos Camilla på Toft, Skolevænget 16, 4622 Havdrup

