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Dennis blev valgt som dirigent og Diana som referent
Maj-Britt informerede om bestyrelsens arbejde. Lidt om hvad de generelle opgaver er og så om hvad
der er sket i 2017. Dennis er genvalgt som kredsleder og Diana som lederrepræsentant. Det er to
poster i bestyrelsen som vælges af lederne inden generalforsamlingen.
Bestyrelsen har i år brugt tid på at få styr på vedtægter og arbejdsgange i kredsen. Og ikke mindst på
økonomien. Samtidig har vi brugt energi på at få optimeret informationsniveauet i form af en google
kalender, nyhedsbreve og øget fokus /informering via facebookgruppen. Vi har brugt en mase tid på
at skaffe økonomi til at lave forbedringer i hytten.
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Dennis informerede om kredsens liv – hvilke opgaver der generelt er og hvad vi specifikt har lavet i
løbet af 2017. Der er kommet synlige sæsonplaner op. Der tages løbende masser af mærker. I februar
var der kredsweekend, i maj var der væbnermesterskab og i juni sommerlejr med Holbæk.
I år har der pt. været afholdt kredsweekend. Derudover er der gang i hotspot (en del af
væbnermesterskabet der er i maj), der kommer igen i år væbnermesterskab i maj. Sommerlejren i
2018 er i Ganløse – Wiggatorp. Det er kun for os selv i år. Vi sørger for bustransport igen i år.
Der er kommet to nye ledere: Maiken og Karina.
Maj-Britt fremlagde regnskab og budget (se bilag 1 & 2). Vi afsluttede som bekendt 2016 med et
underskud på 21000 kr og havde derfor budgetteret med et underskud i 2017 på omkring 8000 kr.
MEN det er gået over al forventning i 2017, så vi kom faktisk ud af året med et bragende overskud på
lidt over 73000 kr! Det skyldes til dels at vi i 2017 fik hele 53000 kr i lokaletilskud for en del af de
udgifter der havde været med til at lave underskuddet i 2016! Derudover var vi så heldige at få 25000
kr. i gave fra Odsherreds Brandassurance. Vi har desuden været super gode til at lave ekstra opgaver
for at tjene penge til kredsen. Honky Tonk, p-vagt, lave mad til Høvestævnet, overskud på diverse
aktiviteter og ikke mindst sat spare kniven i gang mht. el forbruget som helt klart var en stor synder i
2016.
Vi har i 2018 budgetteret med et underskud på 15000 kr. Det skyldes at vi skal have udskiftet
varmepumpen i stuen (den kører ELENDIGT) og de penge skal vi selv lægge ud i år men kan så regne
med at få 75-80 % tilbage i lokale refusion næste år. Vi har også budgetteret med et underskud på
sommerlejren fordi der også kommer noget lokalerefusion næste år. Da vi bookede Wiggatorp var det
også i den tro at vi havde Holbæk med, så det er en lidt dyrere lejr fordi vi skulle have været så
mange. Men da de jo ikke skal med alligevel, bliver det en dyrere lejr for os. Og vi vil ikke sætte
deltager betalingen op – derfor det budgetterede underskud.
Mht. ekstra aktiviteter vi kan tjene penge på er det rigtigt vigtigt at I som forældre deltager og støtter
op omkring det. Vi kan ikke blive ved med at trække på leder og bestyrelse – de trækker i forvejen et
stort læs. Så husk at melde jer til når vi skal tjene penge til kredsen. Vi håber på i år også at blive
spurgt til Honky Tonk og så skal vi have en bålbod ved sommerfesten i Egebjerg.
Vi har som tidligere nævnt fået lavet en masse forbedringer i hytten i år – der er kommet gardiner op i
begge stuer, gulvtæppe i den ene stue, nye toiletter, serieforbundne brandalarmer og en ny
varmepumpe i gangen som kører 8-10 graders funktion hele vinteren til køkken og toiletter. Den
varmepumpe er betalt af kommunens anlægsfond. Ligesom at vi har nye vinduer og en ny dør på vej
til stuen – også betalt af anlægsfonden. Der står også nogle pakker med lydisolerende plader til loftet
i spisestuen så der kan komme mere lyddæmpning.
MEN alle disse opgaver kræver at I som forælder kommer og hjælper! I år har vi derfor lavet et nyt
system. Det med at vi alle skal kunne den samme dag virker ikke. Så derfor har vi i stedet hængt et
opslag op på opslagstavlen. Her kan man se hvilke opgaver vi har der venter – og så kan man som
forælder skrive sig på med navn og dato. Så kommer man og låner en nøgle og kan så lave opgaven,
når man selv har tid til det. Jonas kan helt sikkert også bruge noget hjælp til at skifte vinduer (et ad
gangen) når de engang kommer.
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Helle og Bodil var på valg i år. Derudover havde vi to medlemmer der blev nødt til at stoppe: Kristina
Sørensen da hun ikke længere har børn i FDF og Christina Gobert pga. helbredet. Både Bodil og Helle
stillede op igen – og blev enstemmigt valgt ind. Karsten Petersen og Kristian Kirk stillede op og blev
enstemmigt valgt ind. Bestyrelsen konstituerer sig hurtigst muligt herefter.
Der var ingen der ville være suppleanter, så vi kører som de tidligere år uden.
Hans Erik Andersen har været revisor på 2017 regnskabet, er uddannet revisor og stillede op til
revisor igen i 2018. Han blev enstemmigt vedtaget. Der var ingen suppleant.
Under evt. var der et par henstillinger/spørgsmål:
a. Spørgsmål om hvor man som forældre kan købe FDF t-shirt. – det kan man i 550 Nord. Og til
orientering kunne bestyrelse fortælle at vi stopper med forældrekøb/salg af 550 Nord varer.
Fremover skal man selv købe det direkte på nette. Det skyldes at vi har for meget
bogføringsarbejde med det og for meget udlæg. Og de 10 % vi skulle tjene spiser sig op i
gebyr, porto osv.
b. Parfume fri rengøringsmidler: Der var henstilling til at vi går over til parfume fri og allergi
venlige rengøringsmidler i hele huset. Det vil vi straks gå i gang med. I takt med at der skal
købes nyt ind, bliver det fremover allergi venlige produkter.
c. Ude/inde møder om onsdagen: der har været lidt kritik af at der var udemøde i ekstrem
kulde uden at forældrene var obs på det. Det er taget til efterretning og fremover vil det i
kalenderen blive markeret med et U for ude og et I for inde. Og ved ekstreme vejr situationer
vil det også blive meldt ud på Facebook siden.
d. GoPlay stander: Maj-Britt kunne fortælle at vi har fået tildelt en af de 20 GoPlay standere der
skal stilles op i landet. Hvis vi altså kan få tilladelse af kommunen til at stille den op. I første
omgang har vi søgt om opstilling på Sundhedscentrets legeplads. Hvis det bliver et nej har vi
en alternativ placering på Cirkuspladsen på havnen.
e. Forslag om at man kunne udvikle en FDF pjece/tag en ven med- seddel som kunne euddeles
til klassekammerater. Det kigger vi på at få udviklet.

Maj-Britt sluttede af med at takke for det flotte fremmøde til en generalforsamling. Det er rart at se, at
forældrene interesser sig for hvad vi laver.

