
Referat af FDFs Generalforsamling 19. juni 2018 

Dagsorden til generalforsamlingen: 

1  Valg af referent 

 Nanna 

2. Bestyrelsens beretning ved formanden 

 Bestyrelsen har holdt 4 møder og der er fin udvikling i kredsen. 

 Godt samarbejde med cityforeningen i Tommerup, hvor der tjenes penge ved at hjælpe til. 

 Gode samarbejder flere steder, hvor der tjenes penge til kredsen. 

 Der ses frem til de to sommerlejre i uge 27 og 29. 

 Skt. Hans afholdes som vanligt, men usikkert om er kan tændes bål. 

3.  Fremlæggelse af revideret regnskab 

 Kasseér er faværende, men Jesper fremlægger. 

 Der tjenes penge på forskellige ting som kræver en indsats fra lederne og gerne også frivillige 

 forældre.  Der er bl.a. en årlig stor omkostning til hovedforbundet, hvorfra der bla. gives 

 Flux-blade. Når det er betalt, er der kun ca. 3000kr. tilbage fra indbetaling af kontingenter. 

 Forslag om der skal sælges lodsedler igen i år. Fint resultat sidste år og alle lodsedler blev 

 solgt. Det vil blive undersøgt af Jesper. 

 Sponsorer - vigtig indtægtskilder. Herunder Energi Fyn, for både gas og el. Opfordring til at 

 sprede ideen om at melde sig til Energi Fyn, da det er en indtægt uden indsats, modsat 

 mange af de andre. 

 Sæbekasserally blev en succes og gav overskud på ca. 4500kr. i 2017 på trods af dårligt vejr. 

 Der er investeret i grundet i det forgangne år; bla. stor havetraktor, ny havelåge, toilet og 

 brændeskur, som alle har gjort det bedre og hyggeligere at være på grunden. 

 Der også brugt penge på kurser - de unge mennesker som har lyst til at være ledere, bliver 

 sendt på leder kurser i FDF hovedforbundet. Gode penge at give ud, for at holde ånden ved

 lige, og få ny inspiration i kredsen. 

 Ny måde at opkræve kontingent - foregår via hjemmesiden/Flexmind.  

4.  valg til bestyrelsen  

 Nerius, Rie og Nanna er aktuelt valgt til bestyrelsen. Nerius er på valg. 

 Jesper oplyser at det igennem flere år, har været en drøm i kredsen, at købe grunden hvor 

 FDF hytten ligger på. Ejer forlanger dog 2 millioner for grunden, da han mener grunden kan 

 sælges som 6 byggegrunde. Der er derfor behov for nogle nye forældrekræfter, som vil indgå 

 i et arbejde omkring at købe grunden. Der er dog ikke mange penge at købe for, hvorfor der

 er behov for at ansøge om f.eks. fonds-midler.  

 Der er ingen der melder sig, men budskabet er lagt ud, så det måske kan give nogle ideer. 

   

 Helene Wagner melder sig ind i bestyrelsen.  



4.a.  valg af suppleanter  

 Nerius er valgt til suppleant. 

 Michael Wagner er ligeledes valgt som suppleant, og har ligeledes håndværksmæssig snilde. 

5. valg af revisorer 

 De to revisorer som allerede sidder, vil gerne fortsætte og er genvalgt uden indsigelser. 

6. valg af revisor suppleant 

 Idet der er to revisorer allerede, er det besluttet, at der ikke behov for at vælge en 

 suppleant. 

7. Indkomne forslag (modtages senest den 11. juni til formanden). 

 Ingen forslag. 

8. fastsættelse af kontingent 18/ 19: Bestyrelsen foreslår kontingent på 800 kr. årligt. 

 Det er vedtaget uden indsigelser, at kontingentet fastsættes til 800kr. som betales 1 gang om 

 året. 

9. Eventuelt 

 Lokalavisen Assens har spurgt efter et link til FDF skt. Hans her på grunden. Det er der 

 desværre ikke lavet endnu. 

 Der er planlagt skt. Hans fest med pandekager og snobrød i bålhytten lørdag d. 23/6. 

 Herefter bliver der uddelt sæbebobler til at blæse i samlet flok, fordi der i øjeblikket er 

 afbrændingsforbud, så der kan ikke tændes bål.  

 Salg af kaffe og kage, øl og vand. 

 Der anmodes om tre bradepandekager blandt forældrene og der er opbakning til det. 

 Og der bliver lavet pandekagedej fra en forældre. 

 Opstart af FDF efter ferien 21. august 2018. 

 

 Der udleveres pakke liste til puslinge/tumlinge sommerlejr. Jesper anbefaler desuden 

 badesko, idet stranden er fyldt med sten. 

 Jesper oplyser, at der laves et lederarrangement et par gange om året, hvor der skabes bånd, 

 hygges og lægges planer for og i sæsonen til kommende arrangementer.  

 Der er desuden behov for at der kommer nogle nye ledere i kredsen. Der gives derfor en 

 opfordring til alle om ikke at holde sig tilbage, hvis nogen af de voksne/forældre kunne 

 tænke sig at være med. Der er mange små børn for tiden og der vil også blive sat meget stor 

 pris på, hvis der er nogle forældre som har overskud til at blive og lege med til nogle af de 

 ugentlige møder. Der er ikke behov for tilmelding, bare bliv på grunden den dag man kan. 

 Medlemstallet er stort set det samme igennem mange år nu.  

 Sæbekasse rally: Slået sammen med børnehaven igen i år. Godt program som gentages fra 

 sidste år. 


