
FDF Bestyrelsesmøde - mandag den 20/5 2019 

Hos Susanne, Tykmosevej 10, kl. 19:30 
 

Dagsorden for mødet: 
 

• Godkendelse af referat fra mødet 12/3-19. – OK, ingen kommentarer. 
 

• Opfølgning på Familieløbet 
- Økonomi - underskudsgaranti? – Camilla opgør regnskabet. 
- Priser 2020: Børn 25,- Voksne 50,- Sidste uge inden løbet: Børn 50,- Voksne 75,- 
- Camilla undersøger med Dürke om der kan sælges bluser som merchandise ved tilmelding. 
- Ny dato i 2020 – Lørdag 16. maj 2020 – Torsten afstemmer datoen med Brugsen. Første møde om 

2020 holdes 11/11-19. 
- Ruten var god. Vi kan overveje at skære rundkørslen væk og forlænge med rundtur i Nyskoven i 

stedet. Husk i så fald at oplyse om at 5km ruten foregår på grusstier. 
- Vi skal have ryddet op i gamle opslag på Flextilmeld. 
- Der var flotte præmier i tombolaen. Der var 100 præmier på 1000 lodder. Vi kan overveje at sætte 

prisen lidt højere, måske 5 lodder for 25,- 
- Pandekagevognen donerer hele overskuddet på 500,- Vi skal have fat i flere sponsorer i bedre tid. 

Måske vi skal slå mere på at det er et sponsorat til FDF Havdrup? 
 

• Status på kredsen 
- Birgitte stopper i FDF ved udgangen af sæsonen. Planlægning af overdragelse etc.? – Primært Carla 

adm. og Flextilmelding.  
- Behov for nye ledere? (Jane ikke holdleder næste sæson) – Jane har ombestemt sig og bliver næste 

sæson. 
- Status på inspirationsmøde med Anna 1/4 samt ledermøde 3/4 ? – Sæt pris på det gode 

sammenhold blandt lederne og dyrk det. 
- Næste sæson? Samme mødedag? Flere hold slås sammen? – Fælles mødedag med fælles opstart, ca. 

15 min, derefter ud i hold/grupper. Der skal fast være en udegruppe. Afsluttes med spisning med 
lederne og ledernes børn hvor der evalueres og planlægges næste mødegang. Susanne har spurgt 
Thomas om sponsorat/byttehandel med fx mad fra delikatessen. 

- Vi har fået en rute på affaldsindsamlingen: Hele Tykmosevej, Skolevej ud til Gl.Havdrup, området ved 
hallen. Skal foregå mellem 15/8 – 1/10. Datoen skal meldes ind på forhånd. Arbejdet skal 
dokumenteres med billeder og video. Vi får tilsendt handsker, sække etc. Og får 3.000,- for det. 

- Vi kan godt bruge 1-2 ledere mere – men det kan lige hænge samme med de nuværende ledere og 
hjælpere. 

- Sommerlejren er Landsdel 7 fælleslejr. Der er pt. lidt problemer med svar fra arrangørerne… 
Susanne har sendt mail ud 8/5 med sidste opkrævning via MP samt mere info til deltagerne. 

 

• Status på initiativer/idéer 
- Vi har behov for 4 nye telte med bund og kabiner. Susanne har ansøgt Spar Nord og Nordea fondene 

om tilskud. Pris 22.064,- 
- Tilbud på 8m. mastesejl 42.836,- Ansøge DUF lokalforeningspulje? (Under 10.000 bevilges måske 

administrativt…) Måske tilskud fra kommunen? Rekvisitpuljen? - Susanne har fået nogle ansøgninger 
fra andre kredse til inspiration. 

- Tilskud fra Kommunen til kontingentet til landsforbundet? (+20K) Camilla hører Kim om 
mulighederne. 

- Forældre info om græsslåningsturnus – hvem skriver info? – Camilla og Kasper har slået græsset. Hal 
laver et skriv til forældrene efter sommerferien. Bestyrelsen slår græsset indtil sommerferien. 

- Arbejdsdag i Borgen planlægges. Der skal laves forskalling og gips på kælderloftet. Der skal gøres 
rent i huset. Søndag 18/8 kl. 10. 

- GDPR materiale skal udfyldes – Birgitte udfylder FDF std.materialet. 
- Birgittes gamle FDF ABC revideres og genudgives – Har Camilla fået Word dok.? Susanne har filen der 

skal revideres for ikke at blive u-aktuel med mødetider, navne etc. 
 

• Tilskudsmuligheder 



- Søge om bålhytte og/eller shelter på Borgen. Måske kigge efter løsningen i Høje Tåstrup med shelter 
med hængekøjer der kan afmonteres. Arbejdsgruppe skal nedsættes - gerne med forældredeltagelse 
jvf. forslag på forældremødet. Carsten indkalder til arbejdsgruppe med Kasper, Hal, Torsten og 
Heino. Forældre Brian og Martin kan måske overtales til at deltage? De skal begge med på weekend. 

- Torsten sender ideskitser til gruppen. 
 

• Planlægning af kommende arrangementer 
- Førstehjælpskursus til alle ledere. Tilskud/refusion skal søges hos kommunen INDEN arrangementet. 

Det bliver søndag 24/11. Birgitte er ansvarlig for arr. Selv om hun stopper. Camilla søger tilskud på 
kommunen. Hvis der er ledige pladser på holdet kan vi tilbyde dem til FDF Gadstrups 3 ledere. 

- Retningslinjer for evt. ulykker? Birgitte og Susanne har lavet materialet. Birgitte sender det ud. 
- Der skal laves udsmykning til Borgen – Birgitte prøver at få malet skjoldene færdige? Birgitte bestiller 

et nyt skilt på trykkeriet med nyt skjold.   
 

• Status på kredsens regnskab og budgetopfølgning 
- Økonomien i hovedtræk (Camilla) Vicki fraværende. Der er ikke bogført i år! Der står pt. 52K i 

banken. Camilla tjekker status på regnskabet. 
- Refusioner og tilskud –  
- Kontingentbetaling via MobilePay. Giver mere administration i Carla men sparer gebyret til 

Flextilmeld. Vi kan formentlig sende anmodning ud på MP. Måsk betaler folk hurtigere. Kn Vicki få 
adgang til at registrere betalingen i Carla? Punkt igen til næst møde. 

- Evt. stigning i huslejen. Kan være en mulighed for at få større tilskud fra Borgen til materialer da 65% 
af huslejen refunderes af kommunen. 

- Foreningssalg.dk kan give støtte til kredsen. Tvivlsomt hvor meget der er i det… Det er 
omkostningsfrit så Susanne tilmelder os så vi prøver det af. 

 

• Årsmøde erstatter forældremøde 
- Materiale om nye regler på kredsservice. 
- Ændre inmeldelsesblanket? ”Forældres erhverv og andre kompetencer”? Kan og må det registreres i 

Carla? Opbevarer vi de fysiske blanketter? Vi vil gerne vide om forældre har nogle evner vi kan 
”misbruge” i FDF regi – men vi skriver det ikke på blanketten. 

- Årsmødet skal planlægges på næste møde. Alle børn, forældre og ledere skal inviteres. Kan være 
23/10 eller 24/10. 

 

• Næste møder 
- Sæsonafslutning 26/6. 
- Aftale nye datoer... Næste møde 12/8 19:30 hos Susanne. 


