
FDF Tommerup St. Årsmøde / Generalforsamling 
Mandag d. 23. november 2020 
Virtuelt på Zoom. 
 
 

- Valg af dirigent - Kristian Lindegaard 
- Valg af referent - Mie Sørensen 
- Årsberetning 

o Kredsleder og formand 
▪ Formand præsenterer årets gang siden sommeren 2019 

• Fastelavnsfest sammen med broholm kirke 

• 4 hotdogsgudstjenester 

• Torvedag og julemand 

• Flag og belysning 

• Legens dag 

• Juleafslutning på grunden med risengrød 
▪ Energifyn aftalen er god, men kunne godt være bedre 
▪ Formanden takker for samarbejdet i det forgangne år.  

o Arbejdet med kredsens liv og fremtiden.  
▪ Skulle have været på landslejr i 2021, men er rykket til 2022, så landslejrarbejdet er 

udskudt.  
▪ Kan godt bruge flere frivillige til kredsen.  
▪ Lige nu klarer vi os, men vi er også nødt til at kigge videre og fremad 

• Konstaterer at vi ikke er helt unge mere, så satser på at få nye unge ind.  
 

- Orientering om flytning - planer og ny FDFgrund 
o Der kan ikke siges ret meget, andet end at vi har vores nuværende FDFgrund til og med 2022.  
o Håber at vi finder et sted det næste år, så vi har god tid til at flytte.  
o Vi har forskellige ting, der er ved at blive undersøgt.  

▪ Forskellige ting skal der tages højde for.  
▪ Martin (Felix) vil gerne bidrage med stemme i lokalrådet og se om lokalrådet jan eventuelt 

kan hjælpe 
▪ Trine (Bjørk) tænker om der kunne være fællesskab med kilden i skoven omkring.  Trine 

prøver at ”skubbe” lidt til Niels ”Rust”.  
▪ Umiddelbart ser det ud som om, at området omkring Østerbro er fredskov, så der er nogle 

udfordringer i forhold til, hvad man må bruge skoven til.  
▪ Helene (Valdemar) fortæller at man gerne må fælde et træ hist og her, så længe man 

reetablerer området. Peter fortæller at det skal reetableres i samme område.  
▪ Susanne (Holger) fortæller at træer må ikke fældes før det er hugstmodnet iflg. Loven om 

fredskov 
o Alle forgangne planer om tidligere vedligeholdelse af bålhytte er sat i bero, da den ikke vil kunne 

flyttes med.  
o FDF Tommerup St skal søge penge ved friluftsrådet, så derfor skal det vi laver være undersøgt hvad 

vi må og ikke må.  
 

- Fremlæggelse af regnskab og fastlæggelse af kontingent.  
 

o Regnskabet har Helene ikke stået for, så Jesper tager den.  
o I Sponsorater gemmer sig lidt forskelligt.  

▪ Cityforeningen ”gav” 5000,- for at vi var til stede på torvedagen 
o Udgifterne  

▪ Kontingent til FDF er ca. 400 kr. pr. medlem, og dækker over alle de ting selve FDF selv står 
for og hjælper os i foreningen med.  

▪ Har betalt forskud til sommerlejr 2020.  



o Har haft et overskud på cirka 5000,-, når man trækker alle udgifter fra.  
Får 4000 om året fra kirken.  
EnergiFyn kræver at få mindst 10 nye sponsorer, ellers ophæver de aftalen. Det vil vi være meget 
kede af, da vi får ret mange penge derfra.  
Opfordrer til at alle hjælper med at få en nabo eller andet koblet på supportEL.  
https://www.energifyn.dk/fynsksupport/ 
 

o Der var gode initiativer i gang inden Corona, og vi skal holde dem til ilden, så de ikke glemmer dem.  
o Fastsættelse af kontingent, bestyrelsen foreslår de 800 kr. Dette er godkendt.  

 
- Valg til kredsbestyrelsen (vi skal bruge 2 forældrerepræsentanter) 

o Helene modtager genvalg 
o Mie modtager valg 
o Kristian (Jacob) og Thomas (Markus) er også forældre, som er på valg næste år. Emma er 

repræsentant fra senior.  
 

 
- Valg af suppleanter 

o Lige nu har vi ikke nogen, men det kan være rart at have.  
 

- Valg af revisor samt stedfortræder for denne (revisorerne modtager genvalg) 
o Vi har to, som reviderer vores regnskab og de modtager genvalg.  
o Brian Hyldgaard (tidligere leder i kredsen) 
o Helge Vestergaard (tidligere leder i kredsen)  
 
o Susanne modtager genvalg som suppleant 

- Eventuelt 
o Jesper takker for fremmødet  
o Kristian vil gerne takke for en fed sommerlejr med gode børn og en god oplevelse at være med på 

tur.  
o Trine vil gerne takke for en god sommerlejr med glade børn og spørger ind til juleafslutning.  

▪ Jesper fortæller, at alle medlemmer holder juleafslutning d. 8. december og på grund af 
restriktionerne må der kun være medlemmerne, for ellers overskrider vi 
forsamlingsforbuddet.  

 

https://www.energifyn.dk/fynsksupport/

