
Referat fra årsmøde den 13.03.2019 i FDF Nykøbing Sj 

 

Velkomst ved Bodil 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent. 

Karsten valgt 

 

2. Orientering om bestyrelsens arbejde og kredsens liv 

Bodil orienterede om årets gang i kredsen. Koncert i 

Egebjerg, Sommerlejr, Honky Tonk (formentlig for sidste 

gang). 

Takker for god tilslutning omkring opstart. 

Kommunen har lukket for kursustilskud, men efter en hård 

kamp ender det med at kredsen yder tilskud. 

Velkommen til nye ledere. 

Omtale af Fritidsprisen på 10.000 Kr. 

Pengene fra fritidsprisen brugt til Nytårskur for ledere og 

bestyrelse, resten bliver brugt på en udflugt på 

sommerlejren. 

Snak om rengøring i det daglige. Der hænger en liste i 

gangen. 

 

Dennis takkede forældrene for de sender deres børn til FDF. 

Husk at der i kalenderen og se om det er inde eller ude. 



Omtale af Væbnermesterskab. I maj måned 

Uge 29 er der sommerlejr med Harry Potter tema. 

 

3. Fremlæggelse af regnskab og budget. 

Maj-Britt fortalte om regnskabet og budget. Regnskabet 

viser et regnskabsmæssigtoverskud på 69000 kr. Budgettet 

for 2019 ender på et driftoverskud på 6700 kr. 

Der kom tilbud på brænde fra en skoventreprenør. 

Der blev talt om brændeovnen, skal den blive eller ud.  

 

4. Valg til kredsbestyrelsen Maj-Britt og Kristian. 

Maj-Britt gennemgik de nye vedtægter omkring valget. 

Fremover er alle de valgte pladser i bestyrelsen åbne for alle 

– både forældre, ledere og seniorer. Kommer der en leder / 

senior ind, falder lederrepræsentant og seniorrepræsentant 

rollerne væk. De er kun i backup, hvis der IKKE vælges en 

leder eller/og en senior ind. Næste år vil bestyrelsens valgte 

derfor øges til 5 pladser, så de altid udgør flertal. 

Maj-Britt og Kristian er valgt for 2 år.  

 

5. Valg af suppleanter. 

Trine og Katrine er valgt. 

 

6. Valg af revisor samt stedfortrædere til denne. 

Hans- Erik Andersen tager en tørn mere. Der er ingen supp. 

 

 



7. Evt. 

Malene fortalte om kurser, for både seniorvæbner og 

seniorer. Pengene er godt givet ud. 

Der skal gives besked om kurser til de unge mennesker når 

de kommer ud og med hensyn til tilmelding. 

Dennis fortalte om Blå Port, som er en lederuddannelse, der 

giver hår på brystet, og er vores lokale uddannelse. 

Det er venskab for livet. 

 

        Husk at gå ind på hjemmesiden – der kan alle tilmeldinger     

        findes 

Der er skaffet penge via donationer til at vi får en bålhytte 

på bålpladsen. Vi venter pt. Kun på byggetilladelsen. Det 

bliver formentlig primo/medio april måned. Der kommer en 

”bålmand” Ole som bygger bålhytten og her skal der gerne 

bruges nogle til at hjælpe med opbygning. Så vi skal bede 

forældre melde sig til som hjælpere når datoerne meldes ud 

i FB gruppen. 

Bålhytten bliver 8 kantet med bål sted til både snobrød og til 

gryder. 

Bestyrelsen har den 26 marts konstitueret sig  

Formand:   Bodil Brockmann 

Kasserer:   Maj-Britt Kjerrumgaard 

Kredsleder:   Dennis Hougaard Nielsen 

Lederrep:   Diana Wandahl 

Forældrerep:  Karsten Pedersen 

Forældrerep:  Kristian Kirk 

Sognerep:   Helle Jørgensen   ref. Helle 



 

 

Ref: Helle 


