
                                                                                                        

 

 

 

 

Bestyrelsesmøde i FDF Thyholm. 

 

Tid: Mandag den 11. marts 2019 kl. 19.30 

 

Sted: Lene Vangsgaard, Orkidevej 7 

 

 

Indledning: Lene 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden og referat.  

2. Valg af referent 

3. Siden sidst v/Lene  

Der ansøges i den kommende uge og tilskud til March og Lejr ved 

Menighedsrådet. 

Morten Krogh Nielsen blev 50 i fredags – Ole B repræsenterede FDF og havde 

en lille hilsen med. 

Løbeklubben blev i januar 10 år, Lene deltog og gav en hilsen fra FDF. 

Blomsterhilsen er sendt til Pernille Steen, som desværre er ramt af sygdom.  

  

4. Nyt fra -kredsledelsen 

Indberettet i Carla 131 medl. 5-6 færre end i 2018. Dog færre børn og flere 

ledere.  

Børneattester på alle ledere – Christen er næsten i mål med at få dem samlet 

ind. Næste gang er om 3 år. Der samles ind igen til Møgelø. 

Kredsweekend – 35 børn i Teotonerhytten. Fastelavnsgudstjeneste og 

tøndeslagning i Kredshuset. Dejlig weekend med kredsen.  

Ledermøde, marts – besøg af landsdelssekretær Anne Kathrine. Om 

fastholdelse af børn og generel udskiftning. På Thyholm smutter 25% hvert år. 

Ledersammenhold i kredsen. Fint oplæg. 18 deltagende ledere. God snak og 

debat omkring emnet. Hjælpe hinanden med at få det ført ud i kredsen. 

Opsamling igen før sommerferien – status. Derefter samling igen i den nye 

sæson med landsdelssekretæren om fastholdelse. Kredsens målsætning mht. 

medlemmer. 

Ledermøde februar – udvalg omkring Møgelø, planlægning. Tema’et er en 

overraskelse. Mange nye med i udvalget.  

Hot Blåt kredsaften d. 26. marts 17.30-20.00. Børn og forældre. Patruljevis 



konkurrence – hente point. Aftensmad og dyst. Dorthe og Lars, Kim Jørgensen 

og Lene V. A. hjælper med madlavning. 

Henvendelse fra Per Jørgensen, Menighedsrådet. Jegindø Kirke har 100 års 

jubilæum. 22.6. Tuttelt udlånes til arrangementet. FDF har fået 35 stole fra det 

gamle missionshus samt en Printer (sort-hvid)  

Kim L og Lene V.A. har haft møde med Lars og Dorthe Jensen samt Kim 

Andersen. Der ud over deltager Kim Jørgensen i en ny frivilliggruppe til 

praktisk hjælp og opgaver i kredshuset.  

Lederskole Hardsyssel 3 ledere afsted. Godt arrangement. 

Arbejdslørdag i kredshuset – 7-8 ledere. Rengøring og oprydning i 

lederlokalet, køkken, værksted og udenfor.  

Ny rengøringspige – Trine Vangsgaard. 

Orientering om episoden i Sydthy Svømmehal. Ledernes håndtering har været 

helt efter bogen. Både før, under og efter.  

 

5. Økonomi v/Christen 

- Gennemgang og godkendelse af årsregnskabet 2018. 

Indtægter via Medlemskontingent faldet. Sponsorer falder pga. 

butik/virksomhed lukker. Modtog i 2018 gave kr. 10.000. Julekalender, 

lodsedler og strandrensning er gode indtægter med aktivitet. Kredsens 

underskud: 5.800. 

Lyngtoppen – er under renovering. Regnskabet 2018 viser et overskud på 

54.800. 

- Gennemgang og godkendelse af budget 2019 

Snak om kontingent for ”ikke aktive”, hvor kredsen har direkte udgift til 

landsforbundet idet kontingentet er meget under hvad vi sender afsted. 

Enighed om at det pt. er uændret. Skal det ændres skal det gælde alle. 

- Budget og regnskab godkendt.  

 

6. Lyngtoppen – renovering. Der bestilles færdigsyede gardiner fra Olsens 

Gardiner. Uforudset udgift pga. udskiftning af rør i gulvet i sengeafdelingen. 

Ellers går det planmæssigt. Mangler kun småting og rengøring. 

 

7. Tilskudsmuligheder – møde med Aage Jensen, Struer Frivilligcenter.  

Kim og Lene mødes med Aage Jensen og snakker om muligheder for at søge 

tilskud til renoveringen på Lyngtoppen samt nye telte til Landslejren, og andre 

tilskudsmuligheder. 

8. Kredsens generalforsamling 

Enighed om af vi fremadrettet skal afholde årsmøde med valg til bestyrelsen. 



Inviterer til fælles spisning, Leg med børn medens forældre afholder årsmøde.  

Afholdes i september/oktober måned. Udvalg: Lene, Christel ?, Kim 

9. Evt. 

Snak om varme i Kredshuset. I vinterhalvåret er det meget koldt. Allan Rene 

vil gerne være behjælpelig med at se på muligheder for ”nyt” varmesystem. 

Kim og Allan Rene skal komme med et oplæg til evt. løsning og overslag på 

hvad det vil koste. Der blev snak om generel vedligeholdelse af kredshuset 

fremadrettet. Der er mange ting der halter. Christen Gade tager fat i Per 

Jørgensen, som er formand for Kredshusets bestyrelse. 

Udlæg for ledere til kredsarrangementer – Køb ind hos Spar eller send 

kvittering via mail til Christen Gade, så overfører han hurtigt pengene. 

FDF hjemmeside. Der linkes endnu ikke automatisk til den nye side, når man 

går ind på den gamle side. Lene har en kollega i IT som gerne vil prøve at 

hjælpe. Der aftales møde med Frederik og Christen. 

 

10. Næste møde 

Mandag d. 13.5 kl. 19.00 i Kredshuset 

Pandekagedej: Mona,  

Bål: Frederik 

Andagt:  

 

 


