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Referat 

1. Valg af dirigent 

Kristian Lindegaard vælges 

2. Valg af referent 

Mie Sørensen vælges 

3. Årsberetning af 2020 fremlagt af Jesper Skov.  

Året blev præget af lukketider og åbnetider på grund af Covid-19 med opdelte 

grupper for alle.  

Inden landet lukkede ned i marts, nåede vi både en Hotdogs gudstjeneste i 

januar samt en godt besøgt fastelavn i februar.  

Som foreningsliv fik vi lov til at starte tidligere op end mange andre med 

afstand og sprit og skarp opdeling af grupperne.  

Den 4. maj fik vi markeret 75 året for Danmarks befrielse med faneborg (alle 

vores tre faner, hvor den ældste er fra 1963). 

Vi nåede også at holde en sommerlejr på Bågø. Det var en rigtig god tur, 

bortset fra vejret.  

Efter sommerferien var der næsten normale tilstande og vi fik afholdt endnu en 

hotdogs gudstjeneste i september.  

Årsmødet måtte afvikles online, på grund af forsamlingsforbud og corona 

restriktioner, ligesom vores juleafslutning normalt afholdes for hele familien, 

kun var for børnene i 2020. Vi håber og krydser fingre for at vi kan gøre det 

igen i år.  

 

Fra City Tommerup får vi et tilskud hvert år, for at hjælpe med opgaver, når de 

afvikler arrangementer. Det kan være når vi er med, når julemanden kommer til 

Tommerup, vi sætter flag op til konfirmationerne og når city foreningen ellers 

behøver det. Vi har været lidt udfordret på flagalle opsætningen i år, da det har 

strakt sig over 3 dage i stedet for kun én på grund af Corona.  

 

Derudover nævnes tilskudsaftalen fra EnergiFyn (SupportEl), hvor vi også får 

penge fra, fra de kunder der er tilknyttet. – Man kan være med både som EL 

og Gas kunde. Som kunde får man det til altid laveste pris og som kunde 

betaler man ikke ekstra for at støtte en forening via dette.  

 

På formandens opfordring siges der tak til Ledere, assistenter og bestyrelse for 

at hænge igennem i et svært år.  

 



  

 

4. Fremlæggelse af regnskab og fastlæggelse af kontingent 

Regnskabet fremlægges:  

Indtægter i alt   78.767,55 kr.  

Udgifter i alt  -62.910,12 kr.  

Overskud    15.857,43 kr.  

 

Vi skal blive bedre til at udtrykke udgifter til de forskellige mødeformer, så det 

også ser ud som om at pilte og væbnere også afholder møder (der er kun 

udtrykt udgifter i regnskabet for puslinge/tumlinge møder) 

Udgifterne til forbundet går blandt andet til landsorganisationen og de 

forskellige blade.  

Udgifter på Covid dækker blandt andet indkøb af sprit.  

 

Regnskabet er godkendt af interne revisorer og bestyrelse og indsendt rettidigt 

til de forskellige instanser.  

 

Bestyrelsen har vedtaget at fastholde kontingentet for medlemmer på 800 kr. 

pr. sæson.  

Tidligere har det været sådan at man, som leder, bestyrelse mv. kun har betalt 

en lille andel af det vi sender videre til forbundet. Men fra i år har vi valgt at 

opkræve hele beløbet, som kredsen sender videre til forbundet.  

 

5. Valg af kredsbestyrelse  

Thomas (Marcus) og Kristian (Jakob) på valg (forældrerepræsentanter)  

Begge valgt for to år.  

Begge modtog genvalg og er valgt for de næste to år.  

 

6. Valg af suppleanter 

Suppleanter bliver altid inviteret til møderne.  

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

Der er altid plads til flere.  

 

7. Valg af revisor og dennes stedfortræder 

Vi har to, som reviderer vores regnskab og begge modtager genvalg.  

Brian Hyldgaard, revisor 

Helge Vestergaard, stedfortræder 

Begge er valgt  

 

8. Eventuelt 

Kaare – Bjørgs far (Pilt)  

Der foreslås at kontingentet hæves til 850 kr., (eller det der nu skal til) for børn 

fra næste år, således at aktive ledere og bestyrelsesmedlemmer ikke skal 

betale mere end de tidligere 75 kr. Passive medlemmer og ledere bør betale 

de 450 kr. eller hvad der modsvarer det der sendes videre til kredsen. 

Bestyrelsen og kredsleder foreslår at vi får udarbejdet et budget for at trække 

de rette tal ud, og tager forslaget med til næste årsmøde før sommerferien.  

 

Tak for god ro og orden.  


