Skriftlig årsberetning for FDF K25 Brønshøj i 2021-2022
Årsberetningen er et referat af hvordan arbejdet, økonomien, medlemstal mv. har udviklet sig det seneste år.
Formålet med årsberetningen er at give årsmødet et overblik over kredsens udvikling. På årsmødet vil der
også være en mundtlig beretning. Som opfølgning på den mundtlige beretning, er der mulighed for at
drøfte de ting, der er blevet skrevet og sagt i årsberetningen, ligesom der også kan stilles spørgsmål til
andre forhold i K25, som er vigtige at få drøftet. Årsberetningen starter med at redegøre for kredsens
aktiviteter, hvorefter der redegøres for bestyrelsens ansvarsområder jf. vedtægterne.

Kredsens aktiviteter
Generelt:
FDF K25 Brønshøj afholder ugentlige møder for 10 aldersopdelte grupper. De mindste går i 0. klasse
og de ældste går i 9. klasse. 0-4 klasse mødes om onsdagen, hvor unge medlemmer mellem 15-25 år
er ledere. De ældre mødes om torsdagen. Derudover afholdes der halvårlige weekendlejre for alle
hold, enten i FDFs egen hytte i Ganløse eller som kredslejre, ligesom der er en sommerlejr. Fra 12 år
og op er der desuden tilbud om lejre og kurser enten regionalt eller nationalt i FDF.
Særligt for 2021-2022
I 2021 var hele kredsen afsted på sommerlejr. Det var en utrolig vigtig lejr, fordi kredsen havde behov
for at blive rystet godt sammen igen efter corona. Derfor var det glædeligt at deltagerantallet for en
sommerlejr i K25 slog rekord med over 180 deltagere. Alle hold har også været på hyttetur i både
efteråret og foråret - som altid i FDFs egen hytte i Ganløse.
Sæsonen været præget af at fællesskabet skulle genetableres efter en lang og hård periode med
corona. Derfor var det ekstra glædeligt, at myndighederne undtog foreningerne fra nedlukning i
efteråret, så de fysiske møder kunne fortsætte. Møderne er i foråret præget af, at der er vandskade i
kælderen i sognehuset, hvilket udfordrer planlægning og afvikling af normal mødeaktivitet. Heldigvis
er Brønshøj kirke fleksibel med at stille øvrige lokaler til rådighed, ligesom årstiden går i den rigtige
retning.
Bestyrelsen stod i efteråret for en stor fest for alle ledere som tak for indsatsen under corona og i det
hele taget. FDF fik lov til at låne sognehuset til festen, som blev en stor succes med over 60 deltagere.

Bestyrelsens opgaver
Bestyrelsesmøder
Bestyrelsen holder møder ca. hver 2. måned. Bestyrelsens hovedfokus er at understøtte
kredsledelsens og ledernes arbejde og engagement i kredsen. I år er vi særligt lykkes med at styrke
kredsens digitale samarbejde og understøttelse, både fordi kredsen er overgået til at anvende google
drev som samarbejdsplatform, og fordi vi har fået en digital løsning på økonomi, herunder
faktureringer. Begge dele er en stor forbedring for lederne.
Samarbejde med kirken
I de seneste år har der været kvartalsmøder mellem menighedsråd og ansatte fra kirken og formand
og kredsledere fra FDF. Formålet med møderne er at sørge for, at FDF og kirken har et godt og
tillidsfuldt samarbejde, som er til gavn for alle. Præsterne er gode til sige ja, når FDF beder om
særlige gudstjenester, som mønstring mv. Samarbejdet med kirken er af afgørende betydning for FDF,
både i forhold til udlevelsen af vores formål og i forhold til at have gode faciliteter. Derfor er vi meget
taknemmelige for vores gode samarbejde med Brønshøj Kirke.
Medlemmer
Ved udgangen af 2020 havde kredsen 270 aktive betalende medlemmer og ved udgangen af 2021 var
dette tal faldet med en til 269. I betragtning af at FDF har været igennem to meget hårde år,
aktivitetsmæssigt pga. corona, er det et meget flot resultat.
Regnskab
Kredsen havde oprindeligt budgetteret med et underskud på ca. 50.000 kr, men endte med et
underskud på 101.021,66 kr. Afvigelsen skyldes umiddelbart 4 forhold:
1. Indkøb af telte til landslejr 2022
2. At sommerfesten, som ofte er kredsens største pengeskabende aktivitet, ikke kunne afholdes
grundet corona;
3. En ekstraordinær omkostningstung sommerlejr for hele kredsen;
4. Grundet corona-nedlukningen blev det vurderet vigtigt at afse lidt flere midler til “lederpleje” i
løbet af sæsonen for at sikre fastholdelse af kredsens ledere.
Det forholdsvis store underskud kan problemfrit dækkes af kredsens formue, der stadig er sund og
solvent trods denne sæsons underskud. Bestyrelsen øger dog fokus på ansøgning af fondsmidler samt
pengeskabende aktiviteter fremover. Se vedlagte udspecificerede regnskab - bilag 3
Budget
I år budgetterer bestyrelsen med et underskud på 81.440 kr . Underskuddet skyldes udgifter til
landslejr og puslinge/tumlinge-lejr. På nuværende tidspunkt er det dog allerede lykkes
landslejrudvalget at nedbringe nogle af udgiftsposterne, hvorfor underskuddet ikke forventes ligeså
stort som budgetteret. Se vedlagte udspecificerede budget - bilag 4

Faciliteter
Hytten har fået et nyt skur, som FDF har fået sponsoreret af Johannes Fogs fond. Arbejdet med at
bygge skuret er gået i gang her i april 2022 under ledelse af Peter Nielsen og Jens Nielsen.
Desværre er BSH ramt af skimmelsvamp i kælderen, så kredsen kæmper en hård kamp for at få
enderne til at hænge sammen. I den sammenhæng er det glædeligt, at der er kommet adgang til flere
nye faciliteter på kirkegården.

