
 

Årsmøde Viborg FDF 3.kreds 

Tirsdag d. 26. februar 2019 kl.19.30-20.30 

Sted: Søndermarkskirkens sognesal 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent: Jakob Hoffmann 

2. Valg af referent: Camilla Madsen 

3. Orientering bestyrelsens arbejde og kredsens liv. 

Bestyrelsens beretning for FDF Viborg 3. kreds 2018  

Tak til de fremmødte.  

Vi har i år valgt at lave en lidt anderledes beretning om hvad der er foregået det seneste års tid i 

kredsen. 

Først vil Michael fortælle lidt om FDFs udvikling både i kredsen, landsdelen og landsforbundet, så 

vil Camilla fortælle lidt hvad vi laver på de almindelige mødeaftener og hvordan det ser ud med 

ledere og assistenter og til slut vil Trine fortælle lidt om hvilke opgaver vi har i bestyrelsen og 

hvorfor det er vigtigt at vi har en god og stærk bestyrelse.  

Kredsens officielle navn er FDF Viborg 3. 

Michael: Da vi sidste år stod her, havde vi et medlemstal på 78 personer. Året inden var vi 72. Nu 

er vi 89 medlemmer. Så ligesom sidste år kan jeg kun sige at der er vi meget stolte over og glade 

for.  

Fordelingen ser således ud: – 34 puslinge og tumlinge (2017: 28) – 18 pilte (2017: 17) – 16 

væbnere (2017: 14) – 1 senior og 14 ledere og 6 bestyrelses- og udvalgsmedlemmer. (17 i 2017)  

Det er flot.  

I FDF har vi hvert 2. år landsmøde. På dette møde er hver kreds repræsenteret og det er på 

landsmøde at FDFs hovedbestyrelse vælges og det er her at der vedtages ambitioner for FDF, 

stemmes om både store og små tiltag i FDF og det er her at målene for fremtidens FDF lægges.  

I 2018 blev der på landsmødet blandt mange beslutninger bla taget nogle beslutninger som kommer 

til at berøre os i aften.  Bla. Blev det besluttet at valg til bestyrelsen skal foregå på en ny måde, 

herom kommer der mere senere. Det blev også besluttet at vores skjold skal have et nyt udseende og 

så vedtog landsmødet en FDF-Pædagogik.  En pædagogik, som går hånd i hånd med FDFs formål, 

ambition og værdier.  

 FDF-pædagogikken består af 6 punkter.  

• Frivillige voksne leder børn og unge  



 

• Børn og unge oplever, at de kan få indflydelse og medansvar  

• Børn og unge får viden og færdigheder i fællesskabet  

• Børn, unge og voksne mødes ligeværdigt  

• Børn og unge oplever, at de er en del af noget større  

• Mødet er rammen for fælles oplevelser  

 Det er meget spændende at der nu er sat ord på hvad det er vi går og beskæftiger os med.   

 Det går meget godt i hånd med de udviklingsmål der tidligere er blevet sat for FDF. Disse 

udviklingsmål lyder således Fællesskab og relationer   

FDF vil øge fokus på fællesskab og relationer af høj kvalitet for at fastholde børn, unge og aktive 

ledere i FDF Legen som frirum FDF skal vise, hvordan legen skaber fællesskab og er et frirum for 

børn og unge. Vi vil gøre det tydeligt og udfolde, hvordan vi gennem legen skaber frirum og lærer 

at indgå i forpligtende fællesskaber, og give kredsene redskaber til at lege godt.  Lederfællesskabet 

og flere børneledere Kredsene skal sikre et miljø og en kultur, hvor flere voksne vil deltage aktivt i 

arbejdet med børn og unge. Ved at sætte fokus på gode lederfællesskaber vil vi styrke relationerne 

mellem børn, unge og voksne i kredsen.  Fastholde flere medlemmer Kredsene skal gennem gode 

relationer mellem børn og voksne fastholde flere medlemmer i længere tid. Vi vil sikre, at arbejdet 

med gode relationer mellem børn og voksne spredes i alle kredse gennem værktøjet ”Rundt om 

relationer” samt anden lederuddannelse.  

 Men alt dette er jo bare teori.  Hvad sker der så når legen, lederfælleskabet og fastholdelse skal 

forenes med det at lave FDF i Viborg 3  

 Camilla: Jeg vil så gerne fortælle om hvad det er vi laver til møderne i FDF, på lejrene og hvorfor 

vi gør som vi gør.  

 Vi er meget opmærksomme på legen og jeg tror at alle holdene leger til 90% af deres møder Legen 

er med til at skabe et fællesskab. Legen er god til at få både børn, unge og voksne i godt humør.  

Det er sagt før men vi bruger gerne et godt citat igen: ”Vi holder ikke op med at lege når vi bliver 

gamle... nej, vi bliver gamle når vi holder op med at lege”  

 Men vores møder er selvfølgelig også meget andet. Vi sørger også for at alle børnene får nogle 

færdigheder. Det seneste år har vi blandt andet hos puslinge og tumlinge været på løb, lært hvordan 

man laver æblemost, haft besøg af både dronning og marsmænd og meget mere. Vores pilte har 

lavet forsøg, lavet bål, været på æblerov og lavet mad til alle forældrene. Når man er væbner, har 

det seneste år gået meget mere op i færdigheder. Så her har der bla været gang i både kortlære og 

knob. Væbnerne har også været på futufutløb, har haft cykelmøde og har mødtes med en anden 

FDF-kreds på en helt almindelig mødeaften.  

 En stor del af vores FDF-fællesskab dannes og opleves på vores lejre. Det seneste år har vi været 

på Sommerlejr, hvor alle børn var inviteret gratis med. Vi var ca. 65 personer med på lejren ud af 

dengang ca. 75 medlemmer. Virkelig flot. Lejren vil måske blive husket for at der var brandforbud, 

så både primitiv mad over bål og levende lys og hyggebål til lejrbål var problematisk.  



 

 Så har de ældste haft en fantastisk tur til Schweiz, sammen med 300 andre FDFere fra vores 

landsdel og væbnerne var også en tur i København til væbnermesterskabet. Vilde oplevelser, som 

de helt sikkert vil huske mange år frem. Måske for altid 😊  

 Men også puslinge/tumlinge har også haft deres egen minilejr og vlret på Sille og Sigurd dag. 

Piltene har både været på piltelejr med hele landsdelen og har haft deres egen piltelejr. Væbnerne 

har også været på Aktivlejr og har haft gang i forberedelserne til årets væbnermesterskaber.  

 Så var vi hele kredsen i november på en fantastisk weekendlejr på Limbjerggård. Igen var vi så 

mange afsted at selv en så stor lejr faktisk ikke havde nok sovepladser til os alle. Men de blev klaret 

med lidt madrasser på gulvet og så blev et par ledere mere eller mindre frivilligt sat til at overnatte i 

telt.  

 Så der bruges hver eneste uge masser af timer af vores frivillige ledere. Både på forberedelse, 

møder og lejre.  I skal ikke være i tvivl om at vi elsker hvert eneste minut vi bruger.  Men vi vil 

meget gerne være endnu flere ledere. Vi står med den positive udfordring at vi efter sommerferien 

for første gang skal have et seniorvæbnerhold. Samtidig har vi også en pusling/tumlingehold på 

over 30 børn. Det kræver mange voksne at holde styr på sådan en Flok spillopper 😊 Så vi får brug 

for flere leder.  

 Trine: Nu mere konkret om bestyrelsens arbejde det sidste år Bestyrelsens opgave i FDF er at have 

styr på pengene. Så kan lederne have styr på børnene. Selve regnskabet vil Ali komme ind på 

senere. Så jeg vil fortælle lidt om aktiviteterne med at skaffe pengene. Den største del af pengene 

kommer fra kontingenterne, men for at gøre det så billigt som mulig har vi i 2018 også fået 

indtægter fra følgende: Spilopmager indsamling. Denne aktivitet har i 2017 givet kredsen ca. 20.000 

kr. Det er en vigtig indtægt for os. Desværre har vi haft en udfordring i at have en fast bil og trailer, 

som der kan lånes når der samles ind. Derfor har vi i bestyrelsen taget beslutning om at investerer i 

en trailer. Denne kan så bruges til spilopmager-indsamling, men også bruges til f.eks. lejre. Vi vil 

gerne i bestyrelsen have en fast mand på opgaven med at have styr på spilopmagerindsamlingen. 

Denne post står nu åben da Jan desværre er stoppet i bestyrelsen.  

 En anden stor indtægt er salg af lodsedler. FDFs landslotteri giver et overskud som fordeles til 

kredsene efter hvor mange lodsedler som sælges. I 2018 gav dette cirka kr. 15000. Så vi er meget 

glade for at I forældre hjælper til med at få disse lodsedler solgt. Vi håber ikke at I bare selv har 

købt dem :-)  

 Vi får heldigvis også en del offentligt tilskud. Det er især på lejen af lejre at vi får tilskud, men der 

kan også opnås tilskud til bla. lederuddannelse. Dette arbejde med at få styr på tilskud og 

ansøgninger af disse har Ali igen i år haft styr på. I bestyrelsen skal vi også have styr på vores 

medlemsdatabase. FDF har et system som kaldes Carla.  Her skal alle medlemmer både børn og 

voksne, skrives ind og meldes ud hvis de stopper. Derudover noteres det også her om vi har 

svømmetilladelser, fototilladelser mv.  Systemet bruges også af FDF til at få del i tilskud fra DUF 

og tipsmidlerne.  

 I bestyrelsen har vi det mål for det kommende år er at kontingentet skal være det samme som det er 

var i 2018. Vores ugentlige møder skal være dækket af det kontingent.  



 

 Vi har tidligere år haft en ambition om at weekendlejre skulle koste kr. 200. Den regel har bare vist 

sig at være svær at holde. Det skyldes bla. At vi har prioriteret at leje bus til nogle af vores lejre. 

Dette koster selvfølgelig noget. Så derfor bliver lejre med bus dyrere. Vi prioriterer bussen på de 

lejre som ligger længere væk. Store lejre som vi har brug for når vi skal 60-70 personer afsted er der 

ikke mange af, så derfor stigningen i prisen. Derudover så er fælleslejre med landsdelen dyrere. 

F.eks. piltelejre og aktivlejr. Alene deltagergebyr på aktivlejr er over 200,- dertil kommer mad. Vi 

forsøger dog at holde prisen nede på lejren, så flere af lejrene har givet et underskud, men til 

gengæld har deltagelsen været meget stor.  

Vi holder bestyrelsesmøde ca. 4-5 gange om året. Så er der selvfølgelig nogle opgaver som skal 

klares derudover. Men bestyrelsen er vigtig og derfor er vi glade for det arbejde som er blevet lagt i 

bestyrelsen og vi håber også på stor arbejdes-iver fra den kommende bestyrelse.  

Michael: 2018 var også året hvor vi fejrede FDF Viborg 3s 50-års jubilæum. Det gjorde vi d. 28. 

oktober. Vi startede med en BUSK gudstjeneste, derefter havde vi første spadestik til vores 

aktivitets og bålhytte område og derefter var der kaffe og kage og taler.  En dejlig dag. Hvordan går 

det så med bålhytten og området. Vi har fået plantet ca. 250 træer. Der er blevet målt op. Der er 

bygget raftestativ og træerne er blevet hegnet ind. Men så gik det ligesom i stå. Hvorfor? Først var 

der en hovedkloakledning som ligger lige der hvor bålhytten skal ligge. Måtte vi bygge ovenpå 

den.? Så har løb vi ind i byggetilladelsesproblemer. Kort fortalt så har løsningen med shelters som 

hænger sammen med en bålhytte givet anledning til bekymring hos brandmyndighederne. Det har 

nu resulteret i en alternativ løsning, som vi har sendt en byggeansøgning afsted på. Området er dog 

vores og vi glæder os til et forår hvor vi kan lave aktiviteter på vores eget område. En officiel 

indvielse håber vi kan ske i april måned.  

Hvad er der så af planer for det kommende år. Vi sender igen i år væbnerholdet til 

væbnermesterskaberne i København og til sommer skal vi på sommerlejr ved Sæby. Sommerlejren 

forgår fra d. 29. juni til og med d. 2. juli. Det bliver med egen kørsel og levering om lørdagen på 

lejren. Tirsdag aften kommer alle hjem med bus. I foråret vil der blive diverse lejre for holdene og 

vi laver også en fælles dag hvor alle holdene skal være sammen til et spændende møde. Vi har også 

allerede reserveret Limbjerggård igen d. 1-3/11-2019.   

 Igen i år vil vi give et tilskud til turen til VM i København.  Vi tror og håber på at disse store 

oplevelser kan fastholde de unge i FDF  

 Jeg vil slutte denne beretning af med en stor tak til de som i årets løb har siddet i bestyrelsen, men 

som af forskellige årsager stopper i bestyrelsen. Det drejer sig om Flemming Stentoft, Kenneth 

Ryolff og Jan Andreasen.  Skal vi give en stor hånd!  

Som en afslutning på beretningen vil jeg gerne benytte muligheden for at sige tak til alle jer. Tak 

fordi I valgte at få netop de børn, som vi med stor glæde låner af jer hver uge. For uden Jeres børn 

var der ingen FDF. 

 

4. Fremlæggelse af nye vedtægter og begrundelse for nye 

vedtægter 



 

Vedtægter i FDF samt Samværsregler i FDF Viborg 3. kreds. BILAG 1. 

 

 

5. Fremlæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget. 

FDF regnskab 2018 og budget 2019 
 

INDTÆGTER 2018 

Kontingent Ved årets afslutning var vi 89 medlemmer, delt op på 20 

ledere/bestyrelsesmedlemmer og 69 børn 

Bidrag og gaver FDF Samvirket 3.000kr jubilæumsgave (som er henlagt til 

køb af bålgrej 2019) 

Off. Lokaletilskud 73% tilskud fra kommunen til leje af lejre. Afregning 2017 & 

Budget 2018. 

Off. Aktivitetstilskud 205 kr. pr. barn fra antal medlemmer i 2017 

Arrangementer Det er for tilmelding til lejre, sille sigurd arrangement, bål og 

ballade, fællesspisning, væbnermesterskab m.m. 

Landslotteri Solgte 1000. Tallet er indtægten efter køb af lodderne. 

Spildopmagerne/Juletræssalg Spildopmagerne 16.344 kr 2017 & ingen juletræssalg 

Salg af kredsvarer Samme som sidste år -  

Renteindtægter  

Andre indtægter  

Totale indtægter  

  

UDGIFTER 2018 

Kontingent Til FDF/landsdel 2/sejlcenter/Danmarks-Samfundet. Det er 

alle medlemmer incl. ledere og bestyrelse som vi skal betale 

for, og det dækker forsikring/blade/materiale.  

Bidrag og gaver Foredragsholder m.m. 

Arrangementer Lejre, torsdag aftenener, større udgifter end forventet pga 

større deltagelse i arrangementerne 

Køb af kredsens varer Køb til FDF-butikken, incl. mærker (koster ca. 10 kr./stk.) 

 

Leje af lokaler Prisen for at leje lejre og forbruget som vi håber vi kan få 

73% tilskud fra kommunen. Da vi ikke brugt så meget som vi 

have budgetteret med, kommer vi til at skal tilbagebetale 

6616kr til Viborg Kommune. 

Materiel og materialer Patruljetelt til halv pris kr. 5.000kr, Trangia & Gryder, 

Bålhandsker & Økse til børn. m.m. 

Administration Dankort 350kr, Nordea Kontogebyr 300kr, Startpakke til nye 

medlemmer & Mobilepay Omkostninger 

Lederuddannelse  

Andre udgifter   

Totale udgifter  

Ikke brugt Offentligt TIlskud 6616kr skyldes til Viborg Kommune 



 

Henlæggelse til Køb Af Bålgrej  3000kr Gaven fra FDF Samvirke 

Årets resultat Overskud på 29105,85kr. Der en ikke et bestemt ting der 

giver overskuddet men lidt her og der i både indtægt og 

udgift.  

 

BALANCE 

 

2018 

Lejrmateriel  

Materiel og værktøj 2 x Patruljetelt & Trangia, Gryder, Sakse, save, økser, 

spande, Beachflag, Grillrist m.m 

 

Kredsbutikken Varelager 

Tilgodehavende  

Bankkonto og kontantbeholdning 184.984,28 kr 

Gæld Ikke brugt offentligt tilskud 6616kr & Henlæggelser til køb 

af bålgrej 3000kr.  

  

BUDGET INDTÆGT 2019 

Kontingent Beregnet på 70 børn og 25 voksne, budgetteret med samme 

kontingent som 2018 

Bidrag og gaver 3000kr - jubilæumsgaver 

Lokaletilskud Baseret på udgifter til lejre på 35.000 kr. hvoraf vi vil få 73% 

i tilskud med skal fratrække 6616kr fra 2018. 

Off. aktivitetstilskud Beregnet på 78 børn og unge (alle under 24 år), som er fra 

2018 

Arrangementer F.eks. fællesspisning, lejre mm 

Landslotteri Vi håber at kunne sælge 1.000 lodder igen i år 

Spilopmagerne Spilopmagerne 

Salg af kredsbutikkens varer Samme niveau som 2018 

Rente Ingenting 

Andre indtægter Intet 

Totale indtægter  

  

BUDGET UDGIFTER 2019 

Kontingent Baseret på 70 børn og 25 ledere/bestyrelse, både FDF, 

landsdel 2 og sejlcenter 

Bidrag og gaver Gaver til f.eks. andre kredse og besøgsgaver 

Arrangementer Det er for tilmelding til lejre, Sille og Sigurd arrangement, 

bål og ballade, fællesspisning, væbnermesterskab m.m. 

Køb af kredsbutikkens varer Større pga. flere børn 

Køb til FDF-butikken, inkl. mærker (koster ca. 10 kr./stk.) 

Leje af lokaler Omkostninger til leje af lejre  

Materiel Trailer & Bålgrej & Brande mm 

Administration Flyvers, FDF webpage, Dankort & Bank Gebyr 2, kr. pr. 

overførelse 

Lederuddannelse Lidt uddannelse til lederne – Ane klatrekursus 

Forsikringer Indbo & Aktivitetspladsen 

Andre udgifter Intet 



 

Totale udgifter  

Budget resultat 2019 Underskud som går op med overskud fra 2018 

 

Kontingent skal betales via bankoverførsel eller kontant – IKKE mobilepay. Det kræver FDF for at 

kunne dokumentere overfor myndighederne 

 

Vi har fået oprettet et nyt mobilepay til kredsen som er 64643 (erhvervs nummer derfor kun 5 nr.) – 

til betaling af lejre, butiksvarer etc.  

 

Kredsen har kun været i gang i 3½ år og derfor er det svært at lave budgetter. Der er ikke tidligere 

tal som vi kan sammenligne med, og vi ved endnu ikke hvad der findes af arrangementer som vi 

gerne vil deltage i. Vores børn bliver større og stiller andre krav til aktiviteter og fra sommer 2019 

skal vi dele væbner gruppen i væbner/senior væbner så vi har 4 grupper i gang. Vi støder stadig på 

mangel af materiel og prøver at opbygge et redskabslager med ting vi kan bruge. Derfor rammer vi 

ikke altid så præcist på budgettet og regnskabet, som vi gerne ville. I bud og grund vil vi helst bruge 

pengene fornuftigt og til alles fordele. 

 

FDF-butikken vil vi forsøge at have åben den første torsdag hver måned 

 

6. Valg til bestyrelsen: 
Valgt for 2 år: Trine Salmonsen og Alison Hoffmann. 

Valgt for 1 år: Karsten Jensen og Anne-Grethe Møller 

7. Valg af suppleanter: 
Da ingen af de fremmødte ønskede valg til suppleant, besluttede årsmødet at give 

bestyrelsen mandat til selv at supplerer sig, hvis dette skulle blive aktuelt. 

8. Valg af revisor og stedfortræder: 
Revisor: Anne Charlotte Kavin. 

Stedfortræder: Mette Sunesen. 

9. Eventuelt. 
• Der forslås at der evt. bestilles flere lodsedler til efteråret, når vi skal sælges og der laves 

flere weekender hvor der sælges ved Løvbjerg, Rema 1000 samt vejfordeling. 

• Spilopmager: vigtig at man som forældre overvejer en ekstra gang om man vil have sine 

børn med idet det kræver fysisk og overblik. God tilbagemelding fra forældre om at 

holdene er lavet ud fra grupperne (pusling/tumling, pilte og væbner). 

• Byggetilladelsen for bålhytten er nu godkendt, dog ikke som oprindeligt, men stadig 

med funktioner i forhold til bål og overnatning. 

• Opfordre til forældre når de rydder op i tøj og soveposer at tænke på FDF Viborg 

3.kreds. Vi vil rigtig gerne have mulighed for at låne ud af skiftetøj, hvis man har glemt 

eller man har et uheld. 

• Konklusion på dette Årsmøde er at mødeformen skal være anderledes trods det at 

vedtægter fra 2018 er overholdt. Mødeantal er 11, hvilket ikke må siges at være en 

succes (5 ledere, 3 bestyrelsesmedlemmer samt 3 forældre). 

• Ros til lederne og bestyrelsen samt anerkendelse af effekt af Facebook grupperne. 



 

BILAG 1. 

Vedtægter for FDF Viborg 3 § 1 Navn Kredsens navn er FDF Viborg 3 og er hjemmehørende i 

Viborg kommune. Kredsen har overenskomst med Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pige-

Forbund, FDF, og er forpligtet på landsforbundets vedtægter.  

  

§ 2 Formål Kredsens formål er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus.  

  

§ 3 Medlemmer 1. Enhver, der har betalt kontingent til kredsen, er samtidig medlem af 

landsforbundet.  

  

2. Udmeldelse sker ved henvendelse til kredsens ledelse. Udmeldelse af medlemmer, som ikke er 

myndige, skal bekræftes af forældre eller værge. Undlader et medlem at betale kontingent efter 

påkrav, kan det betragtes som en udmeldelse.  

  

3. Kredsbestyrelsen kan afvise ansøgning om medlemskab og kan ekskludere et medlem af FDF. 

a. Landsforbundets hovedbestyrelse kan udelukke ledere, som gennem deres ord og adfærd har 

givet begrundet formodning om, at de skader arbejdet for FDFs formål, idet dog de pågældende 

skal have lejlighed til at udtale sig i sagen.  

  

4. Medlemmer af FDF betaler kontingent fastsat af kredsen. Landsforbundets landsmøde 

fastsætter af hensyn til eksterne tilskudsregler kredsens minimumskontingent.  

  

5. Medlemmer af FDF er forpligtet til at abonnere på relevante dele af landsforbundets 

informationskanaler. Mediekontingent fastsættes af landsmødet og opkræves gennem kredsen  

  

6. Landsforbundet er dataansvarlig i henhold til gældende lovgivning om behandling af 

personoplysninger i landsforbundets medlemssystem.  

  

7. Landsforbundet har en forbundsskjorte, som alle medlemmer af FDF har ret til at bære.  

  

8. Landsforbundets samværsregler er gældende for alle medlemmer af FDF.  

  

9. Vedtægterne er gældende for samtlige af kredsens medlemmer.  



 

  

§ 4 Kreds 1. Kredsbestyrelsens medlemmer skal have personlig tilknytning til den danske 

folkekirke. Hovedbestyrelsen kan dispensere fra denne bestemmelse.  

  

2. Kredsbestyrelsens medlemmer skal være fyldt 15 år. Kredsbestyrelsens medlemmer skal 

vedkende sig FDFs formål og medvirke til, at det realiseres i et udviklende fællesskab mellem 

børn, unge og voksne.  

  

3. Kredsbestyrelsen er ansvarlig for, at kredsens arbejde drives i overensstemmelse med FDFs 

vedtægter og på økonomisk forsvarlig vis. Kredsbestyrelsen skal bestå af mindst seks 

medlemmer og eventuelle suppleanter herfor: • Kredslederen eller et medlem af kredsledelsen • 

En repræsentant for den eller de lokale sogne  

• Minimum fire medlemmer valgt på kredsens årsmøde. Disse skal til hver en tid udgøre et 

flertal af bestyrelsen. Valgene til kredsbestyrelsen foregår samlet på det årlige årsmøde i 

kredsen. Alle valg er gældende for en toårig periode, således at den ene halvdel af 

kredsbestyrelsen er på valg i ulige år og den anden halvdel er på valg i lige år. På årsmødet 

har alle kredsens medlemmer stemmeret, og alle kan opstille til kredsbestyrelsen - dog således 

at medlemmer under 15 år skal lade sig repræsentere af en af deres forældre, og at medlemmer 

fyldt 15 år, men endnu ikke 18 år kan lade sig repræsentere af en af deres forældre. Hver 

deltager kan ikke have mere end en stemme, uanset at vedkommende måtte repræsentere flere 

medlemmer, herunder sig selv. Såfremt der efter et valg ikke er nogle medlemmer af 

kredsbestyrelsen mellem 15 og 18 år, tilbydes kredsens seniorer at udpege en sådan, der indgår 

i bestyrelsen med samme rettigheder og pligter som de øvrige bestyrelsesmedlemmer - frem til 

næste årsmøde.  

  

Såfremt der efter et valg, ikke er nogle medlemmer af kredsbestyrelsen der er aktive ledere i 

kredsen, tilbydes ledermødet at udpege en udnævnt leder, der indgår i bestyrelsen med samme 

rettigheder og pligter som de øvrige bestyrelsesmedlemmer - frem til næste årsmøde. 

Ledermødets mulighed for at udpege en repræsentant bortfalder såfremt, der efter en udpegning 

ikke fortsat er et flertal af bestyrelsesmedlemmer valgt direkte af alle medlemmerne på 

årsmødet.  

  

Dagsorden til årsmødet skal som minimum indeholde følgende punkter: • Valg af dirigent • 

Orientering om bestyrelsens arbejde og kredsens liv • Fremlæggelse af regnskab og 

fremlæggelse af budget • Valg til kredsbestyrelsen • Valg af suppleanter • Valg af revisor samt 

stedfortræder for denne • Eventuelt  

  



 

Kredsbestyrelsen kan supplere sig med indtil to stemmeberettigede medlemmer, dog kun såfremt 

bestyrelsesmedlemmer valgt direkte af alle medlemmerne på årsmødet fortsat udgør et flertal af 

bestyrelsen. Suppleringer gælder valgperioden ud.   

  

Repræsentant for sognet kan ikke være aktiv leder.  

  

4. Kredsbestyrelsen konstituerer sig efter hvert ordinært valg og vælger selv sin formand, 

kasserer og andre tillidshverv. Kredslederen og medlemmer af kredsledelsen kan ikke vælges til 

formand.  

  

a. Konstitueringen meddeles landsforbundet som anvist af forbundskontoret.  

  

b. Kredsbestyrelsen holder møde så ofte, som det anses for nødvendigt. Formanden indkalder til 

møderne med en dagsorden, der udsendes 8 dage før mødet.  Mødet ledes af formanden. 

Kredsbestyrelsen skal føre en beslutningsprotokol.  

  

c. Kredsbestyrelsens medlemmer er forpligtet til at holde sig informeret om de meddelelser, der 

udsendes fra landsforbundet. 5. Kredsbestyrelsen har det endelige ansvar ved antagelse og 

afskedigelse af ledere.  Afskedigelse af ledere meddeles landsforbundet.  

 

 6. Kredsbestyrelsen kan ekskludere et medlem af kredsen. Kredsbestyrelsens afgørelse om 

eksklusion er endelig og kan ikke indbringes for højere myndighed eller domstolene.  

  

7. Kredsbestyrelsen har følgende særlige opgaver/ansvar: a. Kredsbestyrelsen skal arbejde på, 

at kredsens virke bliver en del af menigheden i sognet. Kredsbestyrelsen har ansvaret for 

kredsens kontakter til menigheden i sognet, forældregruppen, offentligheden samt andre 

foreninger og organisationer.  

  

Kredsbestyrelsen er ansvarlig for, at der etableres aktiviteter for forældregruppen, og at 

forældre engageres i arbejdsopgaver under hensyn til kredsens behov og muligheder.  

  

b. Kredsbestyrelsen har over for landsforbundet ansvar for kredsens økonomi og er pligtig for 

hvert regnskabsår (kalenderår) at føre et fuldstændigt regnskab, der revideres af den valgte 

revisor.  Det reviderede regnskab skal indsendes til forbundskontoret inden 15. marts. Hvis 



 

kredsen offentliggør beretning om arbejdet, kan den indeholde revideret regnskab. Størrelsen af 

medlemmernes kontingent til kredsen fastsættes af kredsbestyrelsen.  

  

c. Indberetning til landsforbundet og landsdelen skal ske hvert år inden den dato, der er fastsat 

af forbundskontoret. Indberetningen skal ske på grundlag af kredsens medlemmer. 

Dokumentation for det indberettede i form kontingentbetalinger opbevares i minimum 5 år for 

eventuel offentlig medlemskontrol. Det af landsmødet fastsatte kontingent fra kredsen til 

landsforbundet indbetales kvartalsvis. En nystartet kreds er fritaget for kontingent de første 8 

hele kvartaler efter overenskomsten er underskrevet.  

  

d. Kredsbestyrelsen skal opfylde de forpligtelser, som den har påtaget sig ved kredsens 

optagelse i landsforbundet i henhold til overenskomsten og efterkomme de beslutninger, som 

træffes af landsmødet og hovedbestyrelsen.  

  

e. Køb og afhændelse af faste ejendomme, pantsætning af faste ejendomme og ejendomme, der 

er opført på lejet grund, samt disposition over legater og fonde, der medfører ændringer i 

fundatser, er kun retsgyldige, når de på et kredsbestyrelsesmøde er vedtaget med mindst 2/3 

flertal og i øvrigt ikke strider mod den overenskomst, der er indgået med landsforbundet.  

  

f. Etablering af kreditfaciliteter for en kreds i form af optagelse af lån, etablering af kassekredit 

med pengeinstitutter og lignende skal ligeledes vedtages af et kredsbestyrelsesmøde med mindst 

2/3 flertal.  

  

g. Kredsbestyrelsen kan tildele landsforbundets æresnål i sølv til personer, der har ydet en 

særlig indsats i kredsen.  

  

h. Kredsbestyrelsen er pligtig til at indsende materiale til landsforbundet, når der anmodes om 

dette, til brug for revision af regnskaber og medlemstal.  

  

i. På fast ejendom, herunder grundarealer, der ejes eller erhverves af kredse under 

landsforbundet enkeltvis eller i fællesskab, skal der tinglyses en deklaration, der giver 

landsforbundet forkøbsret til samme pris og på samme vilkår, som kunne opnås ved salg til 

anden side. Deklarationen skal ikke være til hinder for nogen pantsætning. 7. Kredsens 

udmeldelse af landsforbundet kan finde sted, når det på to bestyrelsesmøder med mindst 14 

dages mellemrum er besluttet af mindst 2/3 af samtlige medlemmer af  

kredsbestyrelsen og herefter er godkendt af hovedbestyrelsen, hvorefter forholdet til 

landsforbundet ordnes i henhold til overenskomsten.  



 

  

8. Ved indstilling af kredsens arbejde skal kredsbestyrelsen udfylde en statusopgørelse i 

samarbejde med landsforbundet. Hvis statusopgørelsen viser underbalance eller utilstrækkelig 

likviditet til at betale al gæld, tager forbundskontoret straks initiativ til at orientere kredsens 

kreditorer herom. I en indstillingsperiode på op til to år, varetages kredsens aktiver og gæld af 

kredsbestyrelsen under ansvar for hovedbestyrelsen. Ved endelig lukning af kredsen tager 

hovedbestyrelsen stilling til evt. aktivers anvendelse i henhold til kredsens overenskomst.  

  

9. Ved juridisk eller praktisk samarbejde med andre kredse/organisationer skal der udarbejdes 

en samarbejdsaftale, der indeholder en bestemmelse om regnskabspligt, værdiernes fordeling 

ved opløsning, medlemskab m.v.  

  

10. Kredsens vedtægter er de i henhold til Landsforbundet FDFs vedtægter til enhver tid 

gældende standardvedtægter for kredsene under landsforbundet. Ændringer til denne 

standardvedtægt kan vedtages af kredsen ved vedtagelse med 2/3 flertal blandt alle 

kredsbestyrelsens medlemmer på 2 på hinanden følgende kredsbestyrelsesmøder, idet 

vedtægtsændringen først træder i kraft, såfremt den efterfølgende godkendes af landsforbundets 

hovedbestyrelse, jf. bestemmelserne i Landsforbundet FDFs vedtægter.  

  

Vedtægter for kredsene godkendt af landsforbundets hovedbestyrelse inden landsmødets 

godkendelse af standardvedtægter for kredsene eller ændringer heri vedbliver at være gældende 

for de pågældende kredse.  

  

§ 5 Retlige forpligtelser 1. Til retligt at forpligte en kreds kræves underskrift af  

kredsbestyrelsens formand eller to af bestyrelsens øvrige medlemmer sammen med  

kredslederen eller et medlem af kredsledelsen 2. Som legitimation for, hvem der ved sin 

underskrift kan forpligte en landsdel, et ejerfællesskab om fast ejendom eller en kreds, tjener en 

erklæring underskrevet af to af hovedbestyrelsens medlemmer, hvoraf den ene skal være 

hovedbestyrelsens formand eller næstformand.  

  

§ 6 Kredsens ophør Ophører en kreds med at eksistere som forening ordnes økonomiske forhold 

m.v. i forhold til den indgåede overenskomst med landsforbundet. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Samværsregler for FDF Viborg 3.kreds. 

Vi har i kredsen siden 2015 haft samværsregler. Dette er både for at beskytte børn og voksne. 

Ledere og bestyrelsen har sammen været med til at lave disse samværsregler. 

Regler beskriver bla. regler som overnatninger, regler for fotografering og meget andet.  

Du kan læse dem her, men er også velkommen til at få dem tilsendt.  

Samværsregler for FDF Viborg 3. kreds 

- samværsreglerne revideres hvert år i august af ledere og bestyrelsen. 

Indledning 

Med dette sæt samværsregler udarbejdet af bestyrelse og ledere i FDF Viborg 3. kreds håber vi at 

kunne byde velkommen til en tryg og aktiv forening for både børn og voksne. Samværsreglerne kan 

ikke stå alene. Det væsentlige er den daglige opmærksomhed og kommunikation om arbejdet. En 

åben snak om tingene er en forudsætning for det trygge samvær, og det er vigtigt, at alle siger til, 

hvis der er noget man undrer sig over, så der ikke skabes unødige myter og rygter. 

Kredsledelsen sikrer, at alle ledere, assistenter, forældre og andre hjælpere er bekendte med vores 

samværsregler. 

Der bliver rekvireret børneattester for alle voksne, som har kontakt med børn under 15 år. 

Attesterne fornys hvert år. 

Vi følger til enhver tid som minimum den gældende lovgivning.  

Samværsreglerne er lavet for at forebygge mod ethvert overgreb på børn og unge. Herunder 

selvfølgelig seksuelle. Men reglerne er også lavet for at tage hensyn til den enkelte deltager og 

dennes personlige grænser, som kan variere meget fra deltager til deltager.  

Endelig skal samværsreglerne være med til at undgå, at der opstår uretmæssig mistanke mod en 

FDF medarbejder. 

Sådan trives vi i FDF: 

Som ledere er vi opmærksomme på, om medlemmerne trives fysisk, psykisk og socialt i den 

periode, vi har ansvaret for dem. Opdager vi mistrivsel hos den enkelte, er vi forpligtet til at handle 

på det og underrette forældrene eller andre relevante parter. 

Sådan behandler vi hinanden: 

Vi omgås hinanden på en ordentlig måde, så børn, unge og ledere føler sig velkomne og trygge i 

kredsen. Vi respekterer hinanden og giver plads til vores forskellige evner, muligheder og 

baggrund. 

Som leder er vi bevidste om ikke at tale krænkende og nedsættende til det enkelte barn. 

Vi behandler barnet/den unge/medlederen med respekt for dennes integritet og er ærlige og tydelige 

i de signaler, vi sender verbalt og nonverbalt. Vi sørger for at tale i et ordentligt, sobert og 

respektfuldt sprog. 

Sådan kører vi i bil, bus eller cykler i flok med børn, vi har ansvaret for: 

Vi overholder altid gældende lovgivning. Er der situationer, hvor der forekommer afvigelser eller 

tvivlsspørgsmål, tages det op i de enkelte tilfælde. Når vi kører med børn/unge i FDF sammenhæng 

hedder alkoholgrænsen 0 promille. Ledere, der skal køre hjem fra lejrture, skal sørge for at være 

udhvilede forinden. 

Hvis en leder kører med et enkelt barn vil det ske med forældre eller værgers viden og tilladelse. 

Når vi er på cykeltur med børn, sørger vi for, at der benyttes cykellygter når det er mørkt. Har 

barnet cykelhjelm med, sørger vi for, at den bliver brugt 

 

Sådan omgås vi rygning: 

Ingen skal udsættes for passiv rygning mod deres vilje - og vi ønsker at fremme en ikke-ryger 

kultur. Ledere, hjælpere og forældre der ryger skal stadig have mulighed for at ryge - bare ikke 



 

overalt. 

Kredsens lokaler og udendørs arealer hører under kirken og er fuldstændigt røgfrit område.  

Der indlægges rygepauser på ledermøder, hvis der er ønske om det. 

På lejre og ture foregår rygning ikke sammen med børn og unge. Rygning foregår altid uden for og 

væk fra fælles arealer og ikke i nærheden af aktiviteter. 

Sådan omgås vi alkohol: 

Som hovedregel er vi aldrig påvirkede af alkohol eller euforiserende stoffer, når vi har ansvaret for 

børnene i kredsen. 

Vores praksis i kredsen er, at vi i forbindelse med ledersammenkomster godt kan nyde alkohol. Ved 

enkelte lejligheder, som f.eks. lederhygge efter børnenes sengetid på lejre, kan der serveres et glas 

vin til natmaden. Vi sikrer, at der altid er voksne med nul-promille, der kan køre ved akut behov. 

Vi giver aldrig gaver med alkohol til foredragsholdere, hjælpere o.l. 

Sådan gør vi med fotos og video på internettet: 

Det står i Persondataloven, at barnets forældre skal give skrifteligt samtykke, hvis vi vil 

offentliggøre vellignende nærbilleder af børn og unge på internettet - også den lukkede Facebook-

gruppe. 

Vi får forældrenes samtykke på FDFs indmeldelsesblanket, hvis forældrene har krydset af, at 

billeder af deres barn må benyttes i blade og på hjemmesider. 

Der skal ikke hentes tilladelse fra alle personer, hvis der er tale om et oversigtsbillede - eller 

forskellige situationer fra en lejr. 

Børn og forældre, der tager billeder (f.eks. med mobiltelefoner), skal gøres opmærksomme på 

reglerne for fotografering. 

Sådan benytter vi de sociale medier: 

FDFs samværsregler og værdigrundlag gælder også de sociale medier. 

Som ledere anmoder vi ikke om venskaber på f.eks. Facebook med de børn, vi har ansvaret for. 

Undtaget er ledernes egne børn eller familiemedlemmer. Vi accepterer som udgangspunkt heller 

ikke anmodninger fra børn vi har ansvaret for, på vores private sociale medier. Hvis der er etableret 

kontakt inden begge parter bliver medlemmer af FDF er det lederens eget valg om kontakten skal 

bibeholdes, med ved forsat kontakt gælder samværsreglerne og lederen skal vedkende sig at være 

FDF-leder også uden for FDF aktiviteter. 

Det er helt acceptabelt, hvis relationen sker gennem vores fælles og lukkede FDF gruppe. 

Sådan omgås vi vores dolke: 

Dolke er omfattet af våbenloven § 4, stk. 1. Det er forbudt at bære dolk på offentlige steder (også 

selv om dolken befinder sig i en taske). Som FDFere mfl.er vi undtaget, når vi færdes i uniform til 

og fra møder samt under FDF aktiviteter. Det er kun tilladt for FDF’ere at bære og bruge dolke, 

hvor knivbladet er maks. 12 cm.. • Det er forbudt at kaste med knive.  

Puslinge/Tumlinge/Pilte må gerne gå rundt med kniven i bæltet, når de er til FDF. Den skal dog 

forblive i skeden, og den må kun bruges sammen med en leder.  

Vi lærer børnene dolkereglerne med jævne mellemrum. 

Sådan sover vi på FDF lejre og weekendarrangementer: 

Piger og drenge sover så vidt muligt hver for sig i hver deres soverum, telt eller bivuak. På samme 

måde sover kvindelige og mandlige ledere adskilt (også ægte- eller kærestepar). Ved de mindste 

børn kan det være hensigtsmæssigt, at der sover ledere sammen med børnene. I disse tilfælde 

tilstræbes det, at der sover minimum to ledere sammen med børnene. 

Er der omstændigheder, der umuliggør fuldstændig kønsopdelte soveforhold, er det ledernes ansvar, 

at det foregår under hensynstagen til de enkelte børn, og at forældre informeres før tilmelding. 

 

Sådan bader vi på FDF lejre: 



 

Ingen lejrdeltagere skal bade sammen med andre mod deres vilje. Personlig hygiejne foregår altid 

med respekt for den enkeltes personlige grænse.  

Behov for helt private forhold omkring personlig hygiejne i mødekommes så vidt det er muligt. 

Har et barn behov for voksen-hjælp, foregår det med respekt for barnets værdighed og altid med en 

medleders vidende eller deltagelse alt afhængig af situationen. 

Vi sørger for, at der etableres ordentlige muligheder for at blive vasket, når vi er på lejr. 

Badefaciliteterne skal være kønsopdelte. Er det ikke muligt, skal lederen organisere fordeling af 

tider til hvert køn. 

Ledere bader aldrig sammen med børn/unge af modsatte køn, ligesom ledere kun må bade med 

deltagere af samme køn, hvis der er mere end en leder til stede. Ovenstående gælder også i forhold 

til omklædningsforholdene ved badning i sø, hav, pool e.l. 

Sådan spiser vi på FDF lejr: 

Vi bestræber os på at servere lødigt tilberedt mad og udviser også i spisesituationer respekt for den 

enkeltes behov så som kræsenhed, allergi, overvægt o.l. 

Vi viser børnene, hvad god madskik er i FDF. 

Vi skaber god stemning ved bordet og sørger for god madhygiejne, synger bordvers og venter på, at 

alle har spist sig mætte inden vi går fra bordet. Vi giver børnene hjælpetjanser når det er muligt. 
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Kasserer         
  

Alison Joan Tarbox 
Hoffmann 

Tlf. 42421884 

  
Teglmarken 
203 

 
alijakob@isca.
dk   

8800 Viborg 
  

     

Indtægter   Budget 2018 Regnskab 
2018 

Budget 2019 

Kontingent   kr 46.700,00 kr 49.000,00 kr 55.000,00 

          

          

          

Bidrag og gaver kr 0,00 kr 3.000,00 kr 3.000,00 

Offentligt lokaletilskud kr 44.621,61 kr 44.621,62 kr 18.934,00 

Offentligt kursustilskud       

Offentligt medlemstilskud       

Offentligt aktivitetstilskud kr 15.375,00 kr 16.600,00 kr 16.655,00 

          

Arrangementer kr 60.000,00 kr 61.593,00 kr 65.000,00 

          

          

          

FDFs landslotteri kr 14.000,00 kr 15.880,00 kr 15.500,00 

Andre lotterier         

Spildopmagerne/juletræssalg kr 14.500,00 kr 16.344,00 kr 15.000,00 

Salg af kredsbutikkens varer kr 10.000,00 kr 9.734,00 kr 10.000,00 

Blade         



 

Lejeindtægter af ejendomme       

Renteindtægter kr 300,00 kr 71,36 kr 0,00 

          

          

Andre indtægter       
  

      

Indtægter i alt 
 

kr 
205.496,61 

kr 
216.843,98 

kr 199.089,00 
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Udgifter   Budget 2018 Regnskab 
2018 

Budget 2019 

Kontingent   kr 33.550,00 kr 34.532,50 kr 42.500,00 
 

        

Bidrag og gaver kr 2.000,00 kr 227,98 kr 2.000,00 
 

        

Arrangementer kr 85.000,00 kr 
105.830,04 

kr 78.000,00 

 
        

          

Køb af kredsbutikkens varer kr 20.000,00 kr 15.114,86 kr 20.000,00 

Blade         

Prioritetsrenter, egne ejend.       

Andre driftsudgifter, egne ejend.       

Leje af lokaler   kr 35.000,00 kr 20.934,00 kr 40.000,00 

          

Musikarbejde         

Sejladsarbejde       

Materiel   kr 20.000,00 kr 10.241,80 kr 20.000,00 

Administration   kr 2.000,00 kr 856,95 kr 2.000,00 

Lederuddannelse kr 5.000,00   kr 5.000,00 



 

Renter af bankgæld og lign.       

          

Forsikringer       kr 4.000,00 
 

        

          

          

Andre udgifter         
  

      

Udgifter i alt 
 

kr 
202.550,00 

kr 
187.738,13 

kr 213.500,00 

  
      

Indtægter i alt (overført fra side 1) kr 
205.496,61 

kr 
216.843,98 

kr 199.089,00 

  
      

Årets resultat 
 

kr 2.946,61 kr 29.105,85 -kr 14.411,00 
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Aktiver       Pr. 31. dec. 
2018 

Ejendomsværdi pr. 1. januar 2018, matr. nr.      

Ejendomsværdi pr. 1. januar 2018, matr. 
nr.  

        

Inventar (vurdering)       

Lejrmateriel (vurdering)       

Materiel og værktøj (vurdering)     kr 12.000,00 

Musikinstrumenter (vurdering)       

Fartøjer (vurdering)       

Kredsbutikken (vurdering)     kr 8.008,00 

Tilgodehavender       

Værdipapirer (kursværdi)       

Girokonto nr.          

Bankkonto nr.  264007606
4 

    kr 125.603,22 



 

Bankkonto nr.  264447718
8 

    kr 57.345,56 

Bankkonto nr.          

Kontantbeholdning     kr 2.035,50 

          

Andre aktiver         
    

  

Aktiver i alt 
  

  kr 204.992,28 
     

Gæld       Pr. 31. dec. 
2018 

Prioritetsgæld i matr. nr.        

Prioritetsgæld i matr. nr.          

Ikke brugt offentligt tilskud (30.000 x 73% - 
20.934 x 73%) 

      kr 6.616,00 

Henlæggelse til køb af bålgrej (Gave 
modtaget på 3.000) 

      kr 3.000,00 

          

Anden gæld         
    

  

Gæld i alt 
   

kr 9.616,00 
    

  

Formue (aktiver minus gæld) 
  

kr 195.376,28 
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