
 

 

 

 

ÅRSMØDE I FDF Viborg 1 
30. oktober 2019 Kl. 18:30 – 20:00, Ungdomshuset, Gravene 28 F, 8800 Viborg 

 
Mødet startede med velkomst, gennemgang af aftenens program samt ori-
entering om de nye vedtægter for kredsbestyrelser 
 

1. Valg af dirigent og referent 
Jan Vinther valgt som dirigent 
Lene Thanild valgt som referent 
 

2. Orientering fra kredsen 
Kredsen har oplevet medlemstilbagegang det sidste år. Vi er gået fra 117 til 
102 medlemmer. 
Vi mødes fortsat mange forskellige steder til de ugentlige møder, men vi hol-
der fast ved at mødes det samme sted én gang om måneden for at bevare 
fornemmelsen af at være én kreds. Vi fortsætter også med vores brobyg-
ningsmøder, der er med til at gøre overgangen fra én klasse til en anden 
lettere. 
 
Tumlinge 
Det er et lille tumlingehold i denne sæson, så der er gang i forskellige aktivi-
teter, der kan tiltrække flere børn. 
Der er 4 tumlingeledere. En af dem er helt ny i kredsen, men har været med 
i en anden kreds tidligere. Det er godt med ny inspiration og nye ideer. 
Sæsonen er startet med mange møder udendørs møder, men nu rykker ak-
tiviteterne stille og roligt indenfor. 
 
Pilte 
Der er 19 børn i pilteklassen - men der er stadig plads til flere. Forældre må 
gerne opfordre deres børn til at tage kammerater med til møderne. 
Der er 4 pilteledere og en assistent 
Det er nogle gode møder. Skønne børn, der er gode ved hinanden. Møderne 
bliver primært holdt udendørs, og der synges meget til møderne. 
 
Væbnere 
Der er 14 væbnere, og her er der også plads til flere. 
Der er 7 væbnerledere, som kommer lidt på skift og dermed supplerer hin-
anden godt. 
Det er en rigtig god væbnerflok med et godt sammenhold, vi har i denne 
sæson. 1. og 2. væbnerne holder møder sammen. Nogle gange er møderne 
også fælles med seniorvæbner/seniorer. 
Væbnerklassen er udenfor så meget som overhovedet muligt. Der er gang i 
mange forskellige aktiviteter, og oplevelsen er, at det er møder som børnene 
ikke vil hjem fra. 



 

Klassen leger lidt med tanken om helt at undgå Ungdomshuset i vinterperi-
oden og i stedet have base på Søgrunden. 
Man er lidt mere på lejr, når man er væbner. Klassen har allerede været på 
aktiv-lejr og kredslejr. I december er der en weekendtur i Kokholmhytten. Til 
sommer skal væbnerne på kanotur i Sverige. 
 
Seniorvæbner/senior 
Der er 12 seniorvæbner/seniorer. En del af dem er på efterskole i denne sæ-
son. 
Kasper er lige nu eneste leder på klassen. 
Der har været forskellige aktiviteter siden sommerferien lige en tand over 
det man laver som væbner, og der er en høj grad af medbestemmelse. 
Når man bliver seniorvæbner begynder man at kunne komme på kursus. Det 
er landsdækkende arrangementer hvor man møder andre FDFere på sin 
egen alder og sammen med dem får en mega fed oplevelse samtidig med at 
man lærer noget. Man kan fortsætte med at tage på kursus indtil det halvår 
hvor man fylder 19. Det er kredsen der betaler for kurserne. Dog kan man 
selv skulle sørge for transport til og fra kurset. 
 
Familie FDF 
I øjeblikket leger FDF-kredsene i Viborg med tanken om at starte familie-FDF 
op. Ideen er, at et møde i familie-FDF typisk vil være et endagsarrangement 
i en weekend som på en eller anden måde involverer en aktivitet og noget 
mad. Tanken er, at deltagerne er familier med børn under den normale FDF-
alder. 
 
Kokholmhytten  
Hytten er renoveret med nyt tag, isolering, nye døre og vinduer, bord&bæn-
kesæt og maling 1. gang. Derudover er den vedligeholdt med græsslåning 
osv. 
I løbet af næste år skal følgende laves i Kokholm: Flagstang skal sættes op, 
der skal laves brolægning til vildmarksbadet, vejen ned til hytten skal ordnes, 
hytten skal males 2. gang og der skal males indenfor. 
 
OBS - Kokholm-hytten kan lejes af alle. Kontakt Bente. 
 
Kommende arrangementer 
Alle arrangementer kan findes på hjemmesiden under de enkelte klassers 
program. Desuden er der et menupunkt på hjemmesiden der kun omhandler 
kommende arrangementer.  
Væbnerweekend i Kokholm 7.-8. december 2019 
Juleafslutning den 11. december 2019 
Nytårsgudstjeneste 15. januar 2020 
Kredsweekend i Vranum 21.-23. februar 2020 
Pilteweekend for hele landsdelen 5.-7. juni 2020 
Sommerlejr på Møgelø 4.-10. juli 2020 
Kanotur i Sverige 25. juli - 2. august 2020 



 

 

 
3. Orientering om bestyrelsens arbejde 
Orientering om bestyrelsens sammensætning: 
Kredsbestyrelsen skal bestå af mindst seks medlemmer og eventuelle sup-
pleanter herfor disse er fordelt på følgende måde: 
• Kredslederen eller et medlem af kredsledelsen 
• En repræsentant for den eller de lokale sogne 
• Minimum fire medlemmer valgt på kredsens årsmøde. Disse skal til hver 
en tid udgøre et flertal af 
bestyrelsen. 
Bestyrelsesmedlemmer er valgt for en 2-årig periode. 
I øjeblikket ser bestyrelsen i FDF Viborg 1 således ud: 
  

 
David Mortensen er på valg i år. Han er villig til genvalg. Derudover skal der 
vælges endnu et medlem til bestyrelsen. 
 
Bestyrelsens arbejde: 
I det forgangne år har der været afholdt 7 møder i bestyrelsen. Møderne 
bliver holdt på hverdagsaftener og har en varighed af ca. 2 timer. 
De emner der bliver behandlet i bestyrelsen er mange og meget forskellige: 
Dagligdagen i kredsen, Kommende aktiviteter, Økonomi, Lopperne, sponso-
rer, fonde mm, Samværsregler, GDPR, IT sikkerheds- og slettepolitik og For-
retningsorden 
 
Projekter: 
Bestyrelsen har i foråret 2019 bevilget penge til et vildmarksbad. Dette blev 
bygget af 3 af kredsens ledere - Kasper, Oliver og Mogens. Planen er, at vild-
marksbadet skal stå ved Kokholm-hytten. Først skal der dog gøres en plads 
klar derude. 
Med udgangspunkt i en støttekoncert arrangeret i samarbejde med Ymens 
klubben er der samlet penge sammen til et udekøkken på Søgrunden. Besty-
relsen er i fuld gange med at gøre køkkenet til en realitet. 
På sigt er der et ønske om at etablere shelter, bålhytte og opbevaringsskur i 
Kokholm. Dette vil bestyrelsen gå i gang med at arbejde på. 
 



 

4. Fremlæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget 
Regnskab og budget blev fremlagt og gennemgået 
Kredsen og kredsens drift er meget afhængig af pengeskabende aktiviteter. 
I øjeblikket tjener kredsen penge ved lopperne, julelodsedler og lidt salg af 
pølser. Derudover afsøger vi hele tiden muligheden for at søge forskellige 
fonde. 
 

5. Valg til kredsbestyrelsen 
På årsmødet har alle kredsens medlemmer stemmeret, og alle kan opstille 
til kredsbestyrelsen. Medlemmer under 15 år skal dog lade sig repræsentere 
af en af deres forældre. Medlemmer fyldt 15 år, men endnu ikke 18 år kan 
lade sig repræsentere af en af deres forældre. Hver deltager har én stemme. 
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Se FDFs vedtægter (fdf.dk/vedtægter) 
for flere detaljer. 
Bestyrelsen indstiller at årsmødet i år vælger to bestyrelsesmedlemmer. 
 
Valgt:  
David far til Laura (pilt) 
Søren far til Madicken (tumling) 
 
Suppleant:  
Maja mor til Karl (væbner) 
 

6. Valg af revisor 
Peter Schøler er genvalgt 
 

7. Eventuelt 
Ungdomshusets bestyrelse opfordrer kredsens forældre til at være opmærk-
somme på, om der er nogle der står og mangler lokaler. Ungdomshuset 
mangler indtægt og vil gerne have flere lejere. 
 
Væbneraktiviteter må gerne trækkes længere ned i de yngre klasser, så bør-
nene oplever den side af FDF tidligere. 
 
Det er vigtigt, at planen for møderne, og især mødestedet er tilgængelig for 
forældrene i god tid 
 
Ide: Invitere de børn der er stoppet i løbet af en sæson med på hhv Møgelø 
og kanotur. 


