
FDF Forældremøde Referat - torsdag den 27/9- 2018 
På Borgen, Bryggerivej 21, 4622 Havdrup, kl. 16:30 

 
Deltagere fra bestyrelsen: Susanne, Vicki, Camilla, Hal, Kasper, Carsten 
Fraværende: Birgitte 
 
Forældredeltagere ved mødet: 

• Bettina - mor til Filuka, tumling 

• Vibekke - mor til Julie, tumling 

• Louise - mor til Karla, pusling 

• Haralds mor, pilt 

• Anne - mor til Thomas og Sofie, tumlinge 

• Kasper  far til Tobias, pilt. Bestyrelseskandidat. 

• Hal - far til Lucca, pusling. Næstformand. 

• Vicki - mor til Julius, tumling. Kassér. 

• Camilla - mor til Mathilde og Caroline, pilt og pusling. Bestyrelsesmedlem. 

• Carsten - Formand. 

• Susanne - mor til Filippa og Isabella, pilt og tumling. kredsleder. 
 

Dagsorden for mødet: 
 
Velkomst og sang 
 
Orientering fra kredsledelsen:  

• Medlemstallet er pt 51, der er et par indmeldelser mere på vej.  

• Puslinge og tumlinge kører fælles denne sæson, da Susanne går på barsel til efterårsferien. 
Et super hold på 15 glade og livlige børn. Er lige startet på førstehjælpsmærket og skal også 
tage musikmærket inden jul. Der afsluttes med en lille koncert ved juleafslutningen i 
Sognehuset 4. dec. 

• Piltene: Vi har rykket 2. års tumlingene op til piltene, så passer det hele bedre sammen. 
Holdet har været på teltovernatning i Karlstrup Nyskov 21.-22. sept. Meget vellykket 
arrangement.  

• 4 ledere har mandag d. 24/9 afholdt et arrangement på Havdrup skole for 3.a og 3.b. Det 
var en del af kommunens "idrætsuge". Vi håber det på sigt giver nye medlemmer. 
Pilteholdet ønsker sig en leder mere. 

• Væbnere og opefter har netop afholdt hverdagslejr fra onsdag til lørdag i Borgen. En 
anderledes måde at bruge kredshuset og være sammen som FDF'ere. Et vellykket 
arrangement.  

• Der vil i årets løb være større fokus på at lære nogle færdigheder. Der satses på at flest 
mulige/alle deltager i Væbnermesterskabet i kristi Himmelfartsferien 2019. 

• Kasper Søjberg er tiltrådt som ny hjælpe-leder hos de ældste. Han hjælper dog til der, hvor 
det er mest nødvendigt. Kasper stiller også op til bestyrelsen. Vi er meget glade for Kaspers 
deltagelse. 



• Vi er glade for at vi også i år har rekrutteret assistenter fra egne rækker. Maja er med hos 
puslinge og tumlinge. Shila er dog taget på efterskole. June er for nylig blevet 18, så hun 
kan snart udnævnes som leder. 

• Kredsen har et godt samarbejde med kirken. Susanne har for nylig været til møde med 
præsterne og der er lagt nye og spændende planer og aftaler for det kommende år. 
 

• Vigtige datoer: 
➢ 3/11 kl 9.30-14 arbejdsdag i Borgen for forældre. Der skal ryddes op og ud og gøres rent. 
➢ 4/12 17-19 juleafslutning i Sognehuset. Et arrangement for hele familien. 
➢ 3/3 2019 fastelavn i Sognehuset. 
➢ 22-24/3 2019 familielejr på Bisseruplejren ved Skælskør. Samme sted som sidst. Fede 

rammer med skov og strand. 
➢ 13/6 2019 kl 17.30-19 familie-frilufts-gudstjeneste.  

 
Sommerlejr 2019: 

• Uge 28 2019 holdes sommerlejr med andre Sjællandske kredse. Forældre er meget 
velkomne nogle dage eller hele lejren. Vi skal være på Kongelejren ved Odsherred. Lejren 
er primært valgt for at støtte op om landsdelens nye arrangement samt af den lettere 
logistik på Sjælland. 
 

Præsentation af regnskabet i hovedlinjer: 

• Foreningen har en sund økonomi. Ingen videre bemærkninger til regnskabet. 
 

Bestyrelsens beretning for året 2017-2018: 

• Sidste år blev valgt 3 nye bestyrelsesmedlemmer ud af 7.  

• Bestyrelsen kom rigtig godt i gang og fungerer godt! 

• I løbet af året er Giedre udtrådt - tak for indsatsen - og bestyrelsen har suppleret Kasper 
ind. 

• Ny kasserer Vicki og Camilla har lagt stort arbejde i at etablere vores regnskab i et rigtigt 
regnskabsprogram. Det giver super overblik over økonomien. 

• Etableret MobilePay Business til kredsen selv - nr. 90120. 

• Regnskab for 2017 er, takket være Camilla, revideret af en rigtig revisor. 

• Uddannelsesdag med landsforbundet sidste efterår om bl.a. inspiration til bestyrelses- og 
lederarbejdet afholdt i Sognehuset sammen med øvrige kredse i nærheden. 

• Godt samarbejde mellem ledere og bestyrelse om kredsens samværspolitik. 

• Forsøgt at etablere legestandere i den nye bymidte - bureaukratisk modstand men vi giver 
ikke op... 

• Ny FDF Havdrup hjemmeside af webmaster Torben, Birgittes mand. 

• Familieløb har været afviklet 2 år. Afklaring om og planlægning af Familieløb 2019 starter i 
oktober. 

• FDF har deltaget i skolens aktivitetsuge i denne uge 39. 

• GDPR har givet afledte opgaver for bestyrelsen. Landsforbundet har forberedt en række 
materiale som skal tilpasses af de enkelte kredse, fx. privatlivspolitik. Så der er også 
arbejde til bestyrelsen i det kommende år... 

 



 
Kandidater til bestyrelsen: 

• Kasper Søjberg er suppleret ind i bestyrelsen og skal formelt vælges. 

• Resten af den eksisterende bestyrelse genopstiller. 

• Det nødvendig antal bestyrelsesmedlemmer er på plads, men der kan godt være et par 
medlemmer mere og et par suppleanter hvis nogen er interesseret. 

• Også gerne frivillige til fx. græsslåning ved Borgen og Ørneborgen... 
 
Valg til bestyrelsen: 

• Kasper Søjberg blev enstemmigt valgt til bestyrelsen. 

• Ingen øvrige kandidater opstillet, så resten af bestyrelsesmedlemmerne fortsætter. 
 
Tak for god ro og orden. 
 
 
Forslag og input der kom op på forældremødet: 

• Egon.dk/foreningsservice på Solrod.dk har medlemsliste og bilag liggende offentligt! 
Bestyrelsen undersøger hvad det er og forsøger at få det fjernet. 

• Turnusordning til græsslåning ved Borgen på skift mellem børnene (forældrene). Der skal 
så skaffes kode hængelås til skuret samt benzin...  

• Arbejdsgruppe med forældre om etablering af bålhytte ved Borgen.  
 
 
 
 
 
 
 
 


