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Opstartsmøde 2017/18
Kredsleder Dennis startede med at byde velkommen og fortælle om sommerlejr og den kommende
sæson.
Kredsmøde for Væbnere/seniorvæbnere: De store får udvidet deres kredsmøde til at vare 1,5 time.
Dvs. fra 19.00-20.30.
Derefter gav formand Maj-Britt info fra bestyrelsen.
Generalforsamling: er flyttet til marts / april. (Normalt ville det være her i september.) - det er det
oprindelige korrekte tidspunkt, og det er i forlængelse af at vi laver budgetter / årsregnskab så det
giver bedre mening
Regnskab 16/17/Budget 17/18: Regnskabet for sidste år viser et stort underskud på 21.000 kr. Det
skyldes til dels landslejr, der kostede nogle penge, til dels el regninger, nogle udestående gamle
poster der manglede at blive betalt og et par andre ting, der har kostet kredsen en penge.
I lyset af det dårlige regnskab, betyder det at vi har strammet livremmen MEGET i år – vi planlægger
og budgetterer med at ALLE aktiviteter skal give lidt overskud! Vi budgetterer med et underskud i år
på omkring 7000, simpelthen fordi det ville være utopi at tro at vi kan hente det hele hjem på 1 år og
samtidig lave overskud. Det skal så lige siges – uden at vi er færdig med året endnu - så ser vores
regnskab for det nye år noget mere positivt ud på nuværende tidspunkt.
Fragtfri bestillingsdatoer: en af vores akilleshæle har været 55 grader nord bestillinger. Ideen med
at vi bestiller hjem for jer, i stedet for at I selv gør det, er jo at kredsen derved skulle tjene omkring
10 % af salget. Men da vi ikke længere får vores varer leveret fragtfrit, så har vi bare ikke tjent de 10
%. Derfor er vi nødt til at pålægge jer fragten, når I bestiller. Så jo flere I kan finde der vil bestille
sammen med jer – jo billigere slipper I i fragt! Men da vi jo også selv, skal bruge varer fra 55 nord et
par gange om året, har vi besluttet, at hvis I kan vente med at få jeres varer til kredsen alligevel selv
skal have noget – så kan I slippe for fragten. Vores bestillingsdatoer, har vi lagt til fast at være 1/4 +
1/9 + 1/12. Så vi skal have jeres bestillinger inden de datoer, hvis I skal have dem fragtfrit. (så betaler
vi fragten) Det står jer selvfølgelig altid frit for, selv at bestille direkte hos 55 grader nord – men så
betaler I alt selv – og hjælper derved heller ikke kredsen 😊.
MobilPay: Så er det endelig lykkedes at få oprettet en MobilPay aftale, MEN det er blevet meget
dyrt at bruge for foreninger! Så derfor bliver I pålagt et gebyr på 75 øre, hvis I vælger at betale med
MobilPay. Det betyder at I skal huske at tillægge jeres betaling 75 øre i overførslen. Hvis I f.eks. skal
betale for 3 personer i aften via MobilPay – så skal I overføre 75,75 kr. Vores MobilPay nummer
92993.
Info strømmen: I år har vi optimeret vores informationsniveau til jer forældre – det håber vi I har
lagt mærke til 😊 I har hver anden måned fået via mail et info brev med hvad er er sket/skal ske de
næste par måneder. Vi har som altid vores Facebook side, som vi løbende lægger informationer ud i.
Vi sender desuden vigtige oplysninger ud på mail men prøver at undgå at ”spamme” jer med for
mange mails. Vi har som altid vores hjemmeside, der gerne nu skulle være løbende opdateret – så
alt vi sender ud også kan findes derinde. Og sidst men ikke mindst har vi vores kalender! Vi vil godt
lige slå et slag for at I alle sammen kobler vores FDF google kalender sammen med jeres kalender
apps i jeres telefoner/iPads o.l. For vi kan se at der til stadighed er en del af jer, der spørger til
hvornår diverse aktiviteter afholdes, om det er skovmøde osv. Og alt det kan I faktisk se i
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kalenderen. Carina har desuden lavet nogle plancher med kredsmøde aktiviteter, så man altid kan
orientere sig om hvad de skal lave ved at kaste et blik ind i ”spisesalen”.
Årshjul: Det sidste nye der kommer til er at vores årshjul bliver slået op. Det er en samlet oversigt
over de opgaver/aktiviteter henholdsvis ledere og bestyrelse har i løbet af året i grafisk form. På den
måde bliver det nemt og overskueligt for alle – både ledere, bestyrelse og forældre – at følge med i
hvad/og hvor ofte der er noget vi skal huske, hvornår vi lige skal lægge en ferie ind så den ikke
kollidere med et væbnermesterskab eller en sommerlejr, hvornår vi bliver opkrævet kontingent osv.
De bliver hængt op inde på opslagstavlen, sendt ud til jer på mail, lagt i FB gruppen og på
hjemmesiden – så I kan sagtens find dem, når I sidder derhjemme. De følger sæsonåret – dvs. de
kører fra 1/8 til 31/7 – så dem der ”udgives nu” dækker året indtil næste sommerferie. Det er et
dynamisk dokument – dvs. at hvis der kommer andre /flere aktiviteter på, så vil dokumentet blive
opdateret og dermed erstattet det tidligere udsendte. Så det er vigtigt I jævnligt kigger på dem 😊
En bøn/en lille ”hm” til jer forældre: til sidst kom der en lille bøn/et lille ”hm” til jer forældre! Vi har
brug for, at I som forældre giver en hånd med til forskellige aktiviteter! Vores ledere tager sig af de
ugentlige kredsmøder, af de lejre og kurser der måtte komme i løbet af året og det er et stort
arbejde. Så derfor er det mindste vi som forældre kan gøre at hjælpe til så snart det er aktiviteter,
der ikke er direkte med børnene. Dvs. når der skal gøres hovedrent i hytten, når vi skal sælge
lodsedler, være hjælpere til diverse penge skabende aktiviteter osv. For kredsen har brug for 1 –
penge, 2 – hjælp til rengøring og vedligehold, så vi sparer håndværker lønninger, 3 - at blive set i
området, så vi dermed kan få nogle flere medlemmer - og dermed igen flere forældre der kan hjælpe
til! Og de tre ting kan vi altså kun få, hvis I hjælper til! Indtil nu har de fleste af jer desværre ”glimret
ved jeres fravær”, når vi har lavet ”opråb” om hjælp – så det håber vi at I vil tage til jer og måske
bare hjælpe 1-2 gange om året.
Så kunne leder Diana fortælle om lodseddel salg.
Lodsedler: Salget går i gang nu. Hvert barn fik/får lodsedler med hjem til salg. Man kan få flere
udleveret ved henvendelse til Diana/Carina. Diana tager sig af salget for Pilte og opefter, Carina
tager sig af salget for tumlinge og nedefter. Det er også dem der til oktober samler dem ind som man
evt. ikke får solgt. Og tager imod pengene for salget. Husk at hvis I siger til folk at de kan betale via
MobilPay – så skal de tillægge gebyr på 75 øre til deres betaling – så jo flere lodsedler man køber på
engang – jo billigere. Køber man 5 lodsedler (eller flere) på éngang slipper man for gebyret 😊
Så havde leder Carina et lille indslag om kuglepenne.
Kuglepenne: Vi har til jubilæet købt special kuglepenne. Dem har vi nu fået et ekstra parti ind af. Så
de er til salg for 15 kr. stk. Det er super gode kuglepenne. De skriver godt og ligger godt i hånden –
og så giver de en ekstra skærv til kredskassen 😊 Så henvend jer til Carina, hvis I har lyst til at købe
nogen.

Efter al informationsstrøm, var der ”skift af gruppe”. Alle børnene hoppede ind i deres nye grupper
og fik udleveret mærker.
Derefter var grillene ved at være klar og vi sluttede aftenen af med at have fælles spisning og hygge i
solen.

