
Referat af årsmøde for FDF Tommerup St.

Tirsdag d. 14. juni 2022 kl. 17.30

Jørgen Skov byder velkommen til mødet og starter mødet.

● Valg af dirigent

○ Der foreslås Kenneth Tolberg - og enstemmigt valgt.

● Valg af referent

○ Bestyrelsen foreslår Mie. - og enstemmigt valgt.

● Årsberetning af Formand Jørgen Skov.

○ Sæsonen 2021/2022 har været lidt præget af corona, men ikke nær så meget
som de to tidligere sæsoner.
Vi fik ikke mulighed for at lave juleafslutning som vi plejer med forældrene.
Januar var præget af restriktioner for arrangementer uden for normale møder,
men fordi vi er udendørs hele tiden, var der ikke særlige restriktioner for os.
Vi fastholdt dog den øgede brug af håndsprit, hvilket giver god mening at
fortsætte med.
Der var en flot opbakning til fastelavnsfesten, som vi arrangerede i

samarbejde med Broholm Kirke.

Derudover har vi også afholdt Hotdog gudstjenester sammen med vores nye
præst, Tonny.
Vi er meget glade for samarbejdet med kirken, som også hvert år giver os et
økonomisk tilskud på 4000 kroner til vores aktiviteter.
Vores antal af medlemmer er rimelig stabil. Det ligger på ca. 50.

Der er hvert år et naturligt frafald men der kommer altid nye til.

Fra bestyrelsen skal lyde et stort velkommen til nye familier.
I løbet af foråret har der været afholdt overnatning for pilte og væbnere. Her

var der stor vægt på fællesskabet.

Derudover har der netop været afholdt en mini sommerlejr for Puslinge og

Tumlinge. Desværre var der ikke ret mange tilmeldte, men dem der var med

hyggede sig meget.

Nu kigger vi frem mod sommeren og FDF landslejr og derefter ny sæson med

masser af indhold for store og små. Blandt meget andet skal vi fejre FDFs

120 års fødselsdag til oktober og vores 40 års jubilæum sidst på foråret i

2023.



Til slut skal der lyde en stor tak til ledere og bestyrelse for godt samarbejde i
den forgangne sæson.
Mvh. Jørgen og Jesper (kredsformand og kredsleder)

○ Peter fortæller om opsigelsen af denne grund. Lars og Peter har været ude

overalt og banke på, for at forhøre jordbesidderne om de kunne afstå et

stykke, men jordbesiddere har ikke ville af med områder. Dog har man været

ihærdig nok, og en jordbesidder har tilbudt et stykke jord til leje og som vi har

accepteret. Grunden ligger i bynært område, hvorfor både byskilt og kirke kan

ses. Den ligger på Stærmosevej, men har ikke noget husnummer endnu.

Samtidig ligger den op ad skovområde, som vi har fået lov til at bruge lige så

tosset vi vil. Vi skal dog lige have lov af Skov- og Naturstyrelsen og skal i

dialog med skovfogden.

Arbejdet med at søge fonde og byggetilladelser er gået i gang.

○ Formanden fortæller at Peter og Lars får en ny forbundsskjorte som tak for

indsatsen.

Skjorterne er dog ikke nået at komme frem til årsmødet - men kommer

forhåbentlig inden landslejren.

● Fremlæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget - Helene

○ Indtægter på 51.652,45 - udgifter for 72.705,85 kr. Det vil sige et underskud

på 21.053,40 kr.

○ Vi er i dialog med kommunen med hensyn til hvorfor vi ikke har fået tilskud fra

kommunen endnu, men det er også en grund til at vi har underskud i 2021.

○ Derudover har vi et tilgodehavende ved FDF på 9.618,75 kr.

● Valg til kredsbestyrelsen

○ Mie (Mikkel/Sofie) og Helene (Valdemar) er på valg - begge modtager

genvalg - begge er valgt for en ny to års periode.

○ Formandsassistent introduceres, fordi Jørgen har været med til at stifte

kredsen og har derfor 40 års jubilæum til foråret og måske gerne vil

overdrage formandsposten inden helbredet skranter. Derfor introduceres

Kenneth Tolberg som kommende formand. Der bliver en overgangsfase, hvor

Kenneth Tolberg er “i lære” som formand hos Jørgen, og de vil deles om

arbejdet det næste stykke tid.

● Valg af suppleanter

○ Jeanne (Rasmus’ mor) vælges

● Valg af revisor samt stedfortræder for denne



○ Revisorerne modtager genvalg - enstemmigt vedtaget.

● Behandling af indkomne forslag

○ Forslag fremsat ved sidste årsmøde:

■ Fastsættelse af kontingent for ledere og bestyrelse

● Leder og bestyrelse sættes til 100 kr

● Aktive medlemmer sættes til 900 kr

● Passive medlemmer sættes til 450 kr

● Ved indmelding efter 1/1 i indeværende sæson sættes

kontingentet til 450 kr.

■ Forslaget er vedtaget.

● Eventuelt

○ Martin (Felix far) - Har I haft nogle tanker om den nye FDF grund? - Peter

fortæller at der er lagt tanker om planer men lejekontrakten er kun lige

underskrevet.

■ Vivi (Leder) - Fortæller at for 16 år siden startede vi med en

presenning inden bålhytten og skurvognen samt container kom til

senere. Det startede primitivt her, men er den erfaring rigere om

indretning og placering af shelter i forhold til den nye grund. Så alle

tanker tænkes igennem to gange inden den endelige beslutning om

placeringer på den nye grund.

○ Peter fortæller om OKs sponsor aftale - man vælger hvilken forening man vil

støtte og her er FDF Tommerup St. blevet en del af denne, så der opfordres til

at vælge dette, så vi, også den vej, kan blive støttet uden at det koster ekstra

for forbrugerne.

○ Trine (Björg) takker ledere for at tage imod børnene hver tirsdag og lægger de

timer i det, som de gør.

Vi takker for et godt møde og tak for denne sæson


