Årsmøde 7. marts 2022

FORMANDENS BERETNING
En ny FDF-kreds
Da vores FDF-kreds, FDF F10 Solbjerg, blev stiftet i juni 2021, var det efter
grundigt forarbejde og masser af arbejdstimer og møder – bl.a. hver søndag aften – mellem kredsens to stiftere og kredsledere, Clara og Daniel.
Daniel og Clara havde – og har – en klar mission og ambition. Så da jeg
mødte de to I Jørgens have over bål, pandekager og kaffe i foråret sidste
år, blev jeg hurtigt begejstret og takkede ja til at være med i bestyrelsen
og varetage rollen som formand.
For jeg ville gerne være med til at fremme frivilligt arbejde og det at skabe
et ståsted for vores børn. FDF har et solidt værdigrundlag, og med FDF
F10 med ”FRILUFTSLIV” som DNA, har vi et fantastisk afsæt for at give
børn og voksne nogle fantastiske oplevelser og venskaber for livet.

Børnemøderne er rygraden – og målet er at blive 50 medlemmer
FDF F10 Solbjerg afholdt sit første børnemøde mandag d. 16. august 2021.
De ugentlige møder for børn og unge er rygraden i vore aktiviteter, og bygger på relationer mellem børn, unge og voksne.
På det første møde stod vi med 22 børn. Over de næste par møder var der
lidt udskiftning i børnene, men mellem 15 og 20 fremmødte hver uge.
I alt modtog vi 26 indmeldelser, men efter vi udsendte kontingentopkrævningen i oktober, var vi 21 betalende børn og 4 betalende ledere.
Kontingentet udgør 400 DKK per halvår for børn og 225 DKK for ledere.
Kredsen har vedtaget en politik for søskenderabatter, fripladser o.lign.
Mandags-børnemøderne er nu delt i to; Tumlinge (15 børn, 0.-2. klasse, 68 år) og Pilte (5 børn, 3.-4. klasse, 8-10 år).
Lederne står for at planlægge og gennemføre børnemøder, udflugter, lejre
mv. Ud over Clara og Daniel, har vi Lærke og Andres, der kommer fra

andre kredse, samt Lotte (Mor til Fridtjof), der er en forælder, som blev
leder. Og for nyligt er Kasper (far til Viggo) blevet hjælpeleder på Tumlingeholdet.
Vores mål om at blive 50 medlemmer i kredsen indenfor det første år, lever i bedste velgående.

Børnemøderne er udendørs - hver gang!
Vore aktivitetsplaner er bygget op omkring naturen i byens grønne områder, kanaler, søer og damme. I Solbjerg Kirke, hvor vi har et pulterrum til
opbevaring. Vi har ingen planer om at have fast ejendom, og vil kun eje
materiel, som vi bruger hele tiden.
Vi har på vores mandagsmøder siden august:
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Lært dolke-reglerne.
Lavet tre-retters menu på Trangia.
Leget med Fireballs.
Quizzet i Førstehjælps-Jeopardy.
Lært at gå efter kort.
Været på tur i Rude Skov.
Gået 4 kilometer på én time.
Prøvet at spille på orgel.
Og, vi har sunget – et fast indslag er en sang om et egern, en bil og
en vandmand.
Og, vi har leget - Bombeleg, Molekyleleg, Får-Sten-Ulv, Evolutionsleg og Banke-banke-bøf!
Holdt fastelavnsfest sammen med kirken

Sikke en rejse vi har haft sammen!
Læs om de første børnemøder og andre artikler her: fdff10.dk

Aktiviteter med børn i en tid med Corona
Det er ikke nemt at være frivillig i en coronatid. Vi træffer beslutninger i et
krydsfelt mellem myndighedernes udmeldinger, lederes ønsker, forældres
spørgsmål og ikke mindst dét, det hele handler om: fokus på at give børn
og unge gode FDF-oplevelser. Vi har kun måtte aflyse vores juleafslutning
(der skulle have foregået indendørs i kirken).
Alle andre aktiviteter har vi kunne afholde, da vi er udendørs. Med de
rette forholdsregler gør vi alt hvad vi kan for at fortsætte vores FDF-aktiviteter, også i en tid med høj smitte på Frederiksberg.
Lederne har forsøgt at skabe "et helle" for børnene, i en hverdag hvor rigtig meget andet omkring dem er blevet aflyst. Vi har mærket stor opbakning fra forældre og venner af kredsen. Tusind tak for det!

Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen består af pt af 6 medlemmer, der bl.a. inkluderer en kredsleder (Daniel) og en repræsentant fra kirken (Lars Danner), 1 kasserer (Jørgen Edelbo).

Vi har holdt 4 bestyrelsesmøder (30/6-2021, 9/9-2021, 4/11-2021, 20/12022), og vores fokus har i høj grad været at få den nystartet kreds godt
på vej både administrativt, økonomisk og moralsk.
Vi har i årets løb i samarbejde med kredsledelsen blandt andet truffet en
række forskellige politikker om
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Støtte fra fonde er er en kæmpe hjælp
Vi har samarbejde med kredsledelsen ansøgt 3 fonde om midler til udstyr
og materiel, telte mv. – og vi har heldigvis fået bevilget en del midler til
bl.a. pavilloner, bålfade, dolke. Og helt afgørende for kredsens drift og
udvikling samt synliggørelse af vores aktiviteter. Pavillonerne er også med
til at danne en festlig ramme og et tydeligt kontaktpunkt, hvorfra vi kan
søge kontakt og involvere interesserede børn og voksne.
Vi har haft mulighed for at låne diverse grej fra andre kredse på Frederiksberg her i starten, og det er vi meget taknemmelige for, men det bliver
endnu bedre med vores eget, som vi råder over selv og altid har tilgængeligt uden at skulle hente og bringe.

Opbakning fra forældre, kirke og naboer
Samspillet med kirke og naboer er en af forudsætningerne for at lederne
kan fokusere på børne-aktiviteterne, og også her har vi haft en god start.
Største udfordring har været de mange hunde-efterladenskaber, der er på
græsplænen – men også dette er vendt til en mulighed for at få positiv
omtale i Frederiksberg Liv.
Som forening baseret på frivilligt arbejde er der altid mulighed for at give
en hjælpende hånd, og vi er taknemmelig for al den støtte op opbakning,
vi får.

Nyt år nye muligheder
Vi er kommet godt i gang, og har fået skabt et stærkt afsæt for fortsat aktivitet ud udvikling af både børn, unge og voksne i vores kreds. I 2022 skal
vi bl.a. skaffe telte til kredsen, på vores første tur med overnatning, og
vores første sommerlejr.
Vores mål er fortsat 50 medlemmer. Det kræver flere klasser og derfor
flere ledere. Og netop rekruttering af nye ledere er et af vores fokusområder den kommende tid, ligesom vi i bestyrelsen fortsat vil arbejde for at
skabe de bedst mulige rammer og muligheder for aktiviteterne for børn og
unge i kredsen.

Tusind tak til alle, der på den ene eller anden måde har spillet en rolle i
kredsens tilblivelse og aktiviteter. Det har været en fornøjelse at følge arbejdet og at være med i bestyrelsen.
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