Bestyrelsesmøde i FDF Thyholm.
Tid: Onsdag d. 21. nov. 2018 kl. 19.30
Sted: Kim Langgaard, Hindselsvej 6
Efter indledning ved Kim afholdes bestyrelsesmøde i FDF Thyholm, efter følgende
dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden og referat.
2. Valg af referent: Christel
3. Siden sidst v/Lene
- æble festival hvor legestanderen har fået sin plads. Den står tæt på hvor vi
plejer at sælge juletræer. Der er ekstra kort at fylde op med. Opfordring til at
FDF også selv gør brug af den. Vi har modtaget nogle af pengene i sponsorat af
Søndbjerg Odby kirke. FDF stod for æblepandekager over bål- desværre var
der ikke mange blå skjorter. Ellers et godt arrangement i godt efterårsvejr.
4. Nyt fra kredsledelsen
- der er blevet solgt lodsedler, 250 lodsedler tilbage og der er desværre ikke
blevet solgt så mange som der plejer. Tiden er knap på 1,5 time til en
patruljemøde, så der snakkes om tiden til patrulje møde udvides den dag der
skal sælges lodsedler, så man bedre kan nå ruten. Der er også solgt
julekalendere. der er salget gået lidt bedre.
- Kontingent sendt ud der kommer mange betalinger på mobilpay så det er en
succes vi har fået det.
- Husk at der stadig kan søge om hjælp fra Broen, til de børn der har behov for
det.
- kirken står for julehjælp – Vi skal også i FDF tænke over, om vi har nogen af
vores medlemmer det kunne være relevant for. En snak om dette skal gøres
med omhu hvis man vælger at opfordre nogen til det.
- De yngste i kredsen har været til bøf og ballade på Hardsyssel. Børnene
havde en god tur. Der kunne godt bruges mere tid på aktiviteter. Huslejetilskud
er nu muligt.

- Der var BUSK gudstjeneste om søndagen. Svært at få børn med, som har
været afsted siden fredag. hvis man deltager i bål og ballade. Det evaluerer
man på til næste år.
- Der kommer en coach fra landsforbundet og holder møde med Kim og
dagsordenudvalget, og evt med lederne om hvordan man holder medlemstallet
oppe. og fastholder børn og leder i kredsen.
- 1 december lederfest på Lyngtoppen. Samme dag skal der fældes juletræer.
Snak om evt. at tilbyde at hente brugte juletræer hos folk mod en lille betaling
til FDF (Er tidligere drøftet i best.). Det drøftes med lederne.
- Kredsarrangement - Hot blåt lignende arrangement i foråret i kredsen.
5. Landsmøde i Nyborg
- 3 fra Thyholm afsted. 586 deltagere. 350 kredse deltog. Der er mange
meninger på sådan et møde. Fokus på udviklingsmål:
• fællesskab og relationer i FDF
• fortællingen om FDF
• børn i naturen.
- forslag om pædagogik i FDF, - der er forslag om FDF har en fælles t-shirt
som har samme funktion som skjorten. det blev vedtaget at skjorten stadig er
den primære. Laves der t shirts eller lignende skal det holdes i de 4 farver som
er på skjorten
- forslag om nyt skjold. Den vedtagne skjold ligner den vi har pt
- forslag om ny mærke-filosofi. Opfordring til man spørger f. eks en børn
i FDF ”hvad har du oplevet da du fik dit mærke”. Fremfor ”hvad skulle du for
at få dit mærke”
- ændring af vedtægter vedr. valg til bestyrelsen
- kontingent til forbundet stiger 30 kr af 2 omgange på 2 år.
- der blev valgt ny hovedbestyrelse.
6. Bestyrelsesmedlemmer i fht. vedtægter samt valg til bestyrelsen
(Afledt af punkt fra sidste møde vedr. evt. flere seniorrepræsentanter)
- det giver sig selv med de nye vedtægtsændringer fra landsmøde
- Aftalt at kredsen fremadrettet afholder generalforsamling En fælles aften med
spisning og underholdning ved børnene, så vi kan få flere med. Det skal være
til næste sæson da vi ikke kan nå det nu. Vi arbejder på at skabe en god aften
for børn og voksne. Planlagt i fællesskab mellem kredsen og bestyrelsen.
7. Rengøring i Kredshuset
- Bestyrelsen vedtog i maj måned at der skulle ansættes en til at gøre rent i
kredshuset. Freya Noer Jeppesen har siden gjort rent og har gjort det godt.
Lederene er galde for denne ordning. Snak om hvorvidt rengøringen skal

udvides. DA Freya er nu blevet 18 år, så der skal findes en ny da det er aftalt, at
man skal være under 18 pga. lønforhold mv. Kim og Christel snakker med
Freya og ser på om der skal,ske ændringer. Derefter tager Kim det op på et
ledermøde og et senior møde om nogen har lyst til at overtage tjansen.
Lederne skal altid selv sørge for at der er ryddet op!
8. Renovering af Lyngtoppen vinter 2018/19
- budget 500.000 forventes afdraget over 10 år. Det er lokale håndværkere der
skal stå for renoveringen. Økonomien omkring det sendes rundt på mail.
9. Økonomi v/Christen
- der er lige blevet betalt husleje til kredshuset. Lederen har delt
Kontingentopkrævninger rundt for at spare porto.
- giro indbetaling slettes i fremtiden på opkrævninger, da der både er mobilpay
og bank overførsel.
10.Flextilmeld – til kontingent og lejrture mm.
Hvad er andre kredses erfaringer med brugen af Flextilmeld? Er det noget for
os?
- Pernille har undersøgt mulighederne som blev fremlagt. Alle invitationer og
tilmeldinger kan lægges ind her og rundsendes via mail. Det er kun hvis der er
penge der skal indbetales at der er gebyrer pålagt. Det kan være noget vi skal
overveje i fremtiden. Kim undersøger hvad andre kredse har af erfaringer med
Flextilmeld.
11.Evt.
- Ressource gruppe gamle FDF ère. Lene indkalder til møde med Lars og
Dorte.
- Kirken: Man kan søge midler til det der har relation til lokale folkekirkelige
arbejde. f.eks sangbøger, forkyndelse materiale osv. Det kan også være
rekvisitter til andagt på lejr Man må gerne søge flere gange om året.
12.Næste møde
onsdag d 6. marts 2019

