Bestyrelsesmøde i Thyholm FDF.
Tid: Onsdag den 19. september 2018 kl. 19.00
Sted: Lyngtoppen
Hanne, Grethe, Børge og John Michaelsen er inviteret til første del af aftenens møde,
for at drøfte status om Lyngtoppen.
Der er bestilt et stykke smørrebrød til alle efter Lyngtoppen-mødet.
Herefter vil der være en hilsen til John Michaelsen, som efter et liv med FDF og
gennem mange år som kredsleder har valgt at trække sig fra posten, og overlade roret
til Kim.
Mette Kousgaard har valgt at holde en lille pause fra FDF pga. den forestående
familieforøgelse. Vikar er Mette Michaelsen.
Lyngtoppen
Grethe bliver budt velkommen.
Børge informere om hvad der er sket siden sidst på Lyngtoppen.
- Sidste års renovering er estimeret til 110.000kr, endelig regnskab er ikke gjort op.
Der var ikke forud lavet overslag på prisen for renoveringen.
- Ny varmvandsbeholde.
- Installeret ny afkalkningsmaskine.
- Grethe har haft en god opstart med rengøring. Der er stor tilfredshed med hendes
arbejde.
Hanne informerer om udlejning:
- God besætning.
- Der er lidt forklaringsudveksling via mail. Ikke alle forstår det skrevne på
hjemmesiden.
- Bookingsiden er opdateret i forhold til den nye persondataforordning.
- Koden til festservice skal ændres.
Der skal laves en instruktion til opvaskemaskinen på engelsk og tysk.
Ligeledes en afrejse instruktion på tysk til tyske lejere.
Grethe fortæller at hun nogle gange oplever at kommer til en ulåst dør eller åbne
vinduer.
Lene holder tale og takker John Michaelsen for mange års arbejde for FDF Thyholm
og de sidste 30år som kredsformand. Får æresnålen i gave.
John takker af som formand med tale.

Derefter afholder vi ordinært bestyrelsesmøde, med følgende dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden og referat.
Godkendt
2. Valg af referent
Pernille
3. Siden sidst v/bestyrelsesformanden
Der er bestilt legestander til opsætning på den gamle Brugsgrund.
Mette Kousgaard fået en søn
Der er misset en ansøgning
4. Nyt fra kredslederen v/Kim
Møgelø - endnu en gang en stor succes ca. 120 deltagere
Indbydelser sendt ud til alle børn
Lederopstart - 33 leder d.d. (ca. 25 sidste sæson)
5 ledere til de nye 1.puslinge
Ca. 85 børn her til opstart.
Kim og Allan har været på skolen og præsentere FDF for 0. til 5. klasserne Legestander indvies på æblefestivalen d. 6. oktober.
Ny hjemmeside er på trapperne - tvivl om hosting og hvordan den gamle
hjemmeside automatisk videresender til den nye.
Seniorklubprogram er planlagt for igangværende sæson.
Der skal indhentes nye børneattester på samtlige ledere.
Tvivl om formulering af valg til bestyrelsen på hjemmesiden. Tilrettes.
Ved sidste ledermøde er privatlivspolitik ved FDF Thyholm godkendt. Skal
også godkendes af bestyrelsen.
Der mangler belysning ved kredshuset. Der aftales at der sættes lampe op.
5. Økonomisk status v/Christen
Der har været en stor udgift på printeraftale.
- 55* Nord – ændring i kundepolitik - Christen aftaler nærmere med Mona
- status på sponsorer
Alle sponsorer har betalt på nær MR Arthur
6. Renovering af Lyngtoppen
Børge og John laver oversigt på det som ønskes lavet.
Indhenter overslag ved udvalgte, lokale håndværkere.
Sparekassen givet grønt lys for at hæve kassekreditten på samme udlånsrente
som nuværende.
Johns bud på pris er ca. 500.000kr.

7. Leder- og seniorrepræsentanter i bestyrelsen v/Kim
Kim ønsker endnu en seniorrepræsentant (ikke vendt på ledermøde) - OBS
vedtægter! Mulighederne undersøges til ng.
8. Opstart af ny gruppe under FDF for ”gamle FDF’ere” v/Lene
Henvendelse fra Lars Krogh Jensen - vil gerne hjælpe med praktisk arbejde,
som lederflokken ikke kan byde ind med og bruge Kredshuset som mødested.
Der er aftalt et møde.
9. Evt.
John kommer med forslag om afholdelse af generalforsamling.
10. Næste møde
Ekstra ordinær bestyrelsesmøde om budget for renovering af Lyngtoppen
d.24.10 på Lyngtoppen
Bestyrelsesmøde d.21.11 hos Kim

