
FDF Bestyrelsesmøde Referat - onsdag den 27/6- 2018 
Hos Carsten, Kamillehaven 8, kl. 19:30 

 
Deltagere: Vicki, Birgitte, Susanne, Camilla, Hal, Carsten 
Fraværende: Ingen (Kasper) 
 
Dagsorden for mødet: 
 

• Velkommen til Kasper! - Udskudt da Kasper ikke havde mulighed for at deltage... 
 

• Godkendelse af referat fra mødet 3/4-18 - OK, ingen kommentarer. 
 

• Status på kredsen  
- Sommerferien er startet. Planlægningen er startet. Afhængig af hvor mange nye puslinge 
der kommer, kan der blive behov for at trække noget mere på nogle forældre når Susanne 
går på barsel. Puslinge bliver torsdag (dagsskifte vil nok koste nogle børn...) 
Pilte: Torsten er tilbage som leder. 
Væbnere: Birgitte og Heino (og måske Kasper som assistent). 
25+ rykkes til den 10. hver måned. Vil bestyrelsen tage den 3 gange i foråret marts, april 
(falder sammen med påskevandring med kirken), maj (Hal) og juni? 
Opstart 15. august 
 
Fælles arrangement i januar med ledere og bestyrelse ligesom samværspolitik i år. 
 
Susanne har skrevet med Christine om BUSK og fået svar at menighedsrådet ikke vil holde 
BUSK eller familiegudstjeneste. Har aftalt møde med kirken/Christine og Inge 21/8 om 
arrangementerne. Susanne vil gerne have bestyrelsen med til mødet. 
 
22-24 marts 2019 familielejr. 
26-28 april lederkursus og bestyrelseskursus på Sletten. 
Sommerlejr uge 28 2019 fælleslejr Sletten man-fre med tog fra Roskilde. Der skal gerne 
nogle forældre med eller bestyrelse. Husk: Mulighed for økonomisk tilskud fra kredsen hvis 
økonomien er en begrænsning... 
 
Landsmøde i november i Nyborg. Sidste år søgte Birgitte Brugsen om tilskud og fik dækket 
det hele. Forrige år fik Susanne tilskud fra Y-mens. Susanne er på barsel men Birgitte vil 
gerne med. 
Der kommer nyt skjold til afstemning - Birgitte fortalte lidt om oplæg til nyt skjold fra 
snigmøde. 
 

• Familieløbet status - Antal deltagere, økonomisk overblik, dato næste år? Opgaverne skal 
være fordelt mere ligeligt med backup på alle opgaver, så for meget ikke hænger på 
Torsten.  
Generelt blev arrangementet rost. Godt med start og slut samme sted. 



Torsten og Thomas har snakket om måske at lægge det samtidig med morgenmaden ved 
Pinse. Datoen næste år skal afklares. T-shirts skal afklares om de er nødvendige. Måske 
mod merpris. Løbenumre god ide. Overvej medaljer ved mål. 
Markedsføringen skal være bedre - specielt offline. 
Udvalget skal aftale møde i august. 

 

• Opsamling på GDPR mødet - Opfølgende opgaver i bestyrelsen: 
Landsforbundet har forberedt en masse materiale man kan udfylde med egen kreds. Der 
skal defineres en privatlivspolitik og lægges på hjemmesiden. 
 

• Foreningsfif 16/5 ? Ikke deltaget. 
 

• Lederkursus på Sletten - opsamling: Gode men små moduler. Susanne udbytte af modul 
om fastholdelse af medlemmer. Specielt de store skal vi være OBS på skal være "store" 
med aktiviteter der er anderledes end for de "små"... 
Susanne har i dag modtaget brev fra kommunen om deltagelse i skolearrangement på 
Havdrup Skole til oplysning om foreningsaktiviteter i uge 39. 

 

• Næste sæson 
- Ledere nok? - Ja, bortset fra når Susanne er på barsel. Birgitte har prøvet nogle uden held. 

 

• Forældremøde til efteråret - Ja, torsdag den 27/9 kl. 16:30 - 18.  
Er der nogen på valg? Hvad siger paragrafferne? Alle genopstiller og Kasper skal formelt 
vælges til bestyrelsen. 
Nogen skal fortælle lidt om samværspolitik og lejr i uge 28. Er det Hal og Carsten? 
 

• Bordet rundt (hvad hører/tænker du om FDF Havdrup...) 
 

• Kredsens årshjul - Er der flere input ifht. referatet fra sidst? 
  

• Fordeling af opgaver 
- Camilla vi gerne stå for lodsedlerne. 
- Der skal laves skiltning på Borgen og sættes program op i vinduet. 
 

• Status på Torsten overtage Nem-ID admin rollen. 
- Carsten søger om at blive admin på nem id. Der skal indhentes nye attester på alle til 
sæsonstart. 
 

• Status på initiativer/idéer 
- Legestandere på den nye Havdrup Bymidte. Tilladelse og tilskud fra kommunen? Camilla 
har talt med Helle Post på kommunen om standeren. Den skal udføres i stål/alu. Placering 
skal afklares med arkitekten for pladsen... 
- Input til fondssøgning. Kredslederne sørger for der ligger en liste med ønsker. Tages på 
næste ledermøde.  
 



• Tilskudsmuligheder? 
- Vicki har sendt folder fra Kommunen - Har kommunen holdt fællesmøde? 
- Tilskudssøgning på egon.com? Systemet virker ikke helt endnu. Noget skal stadig søges på 
papir. Vicki er i dialog med kommunen.  
- Links fra Vicki til Friluftsrådet, initiativpuljen? Vi skal have afklaret råderetten over 
grunden med kommunen før vi ansøger om midler til byggeriet. 
- Søge om bålhytte og/eller shelter på Borgen. Måske kigge efter løsningen i Høje Tåstrup 
med shelter med hængekøjer der kan afmonteres. 
- 52K fra Friluftsrådet til Ørneborgen er blevet forlænget yderligere et år. Men det er sidste 
forlængelse. 
 

• Planlægning af kommende arrangementer? 
 

• Næste møder 
• 29/8 hos Camilla. 

 
 
 
 


