


Årsmøde FDF Birkerød 2019, Bilag-1 

Kredsens (børnearbejde) 

  arbejde med børn og unge 

 

§ 2 i FDFs vedtægter hedder - Formål: 
Landsforbundets formål er at møde børn og unge 
med evangeliet om Jesus Kristus. 

Hvorledes? 

Lederne for de enkelte klasser arbejder selvstændigt 
med de aktiviteter, de delvis i samarbejde med 
børnene finder relevant og har kompetencer til. 
Samt efter aldersniveau. 

Kompetencer kan hentes fra andre, som har de 
ønskede fx klatring og kanosejlads. 

Jeg som kredsleder kan bistå med inspiration, råd 
og vejledning. Ledermøder afholdes 6-7 gange årligt 
og såvidt muligt med alle aktive ledere. Mest som 
aftenmøder og såvidt muligt 1 gang årligt af længere 
varighed med social del. 

Her lægges de fælles linier, drøftes hvordan det går, 
udfordringer og udvikling samt gensidig inspiration 
mv. Her drøftes tillige og aftales langtidsplan.  

Det er kredslederens ansvar at de enkelte klasse 
besættes med kvalificerede ledere og det sker 
såvidt muligt efter individuelle ønsker. Her må nogen 
gange ske en vægtning ud fra muligheder i 
ledergruppen. 

Ikke altid nemt. God i år, dog ønsket 1-2 ledere 
mere til de store. 

Vi rekrutterer ledere fra egne rækker, men er meget 
åbne overfor andre og hører meget. Også hvis der 
er betingelser. 

 

FDF tilbyder en række kurser allerede fra 13 år 
seniorvæbnere – både lokalt og på landsplan. 

Lederne er løbende forpligtiget til at dygtiggøre sig. 

I har måske nået at se på planche udenfor – ellers 
tag et kik. 

P.t. har kredsens økonomi til fuld betaling af 
kredsens andel og den ca. anden halvdel får vi 
tilskud fra kommunen. 

Til at ”ramme” tryghed ind for det enkelte barn og 
leder har kredsen i fællesskab mellem ledere og 
bestyrelse udfærdiget Samværsregler for FDF 
Birkerød – efter oplæg fra Landsforbundet FDF. 

Det er fx noget med hvordan vi omgås hinanden, 
hvad der er det gode samvær blandt ledere og 
børn. hvad er acceptabel adfærd og hvornår man 
går over stregen. 

Det er noget med overnatning, fotografering. 
Beredskabsplan – hvor søge oplysning, hvis noget 
mistænkeligt el. alvorligt. 

Samværsreglerne er på kredsens hjemmeside 
sammen med Privatlivspolitik. 

Hvert 3. år skal der indhentes en børneattest på alle 
ledere/voksne (fra 15 år), der arbejder med børn og 
unge kort el. længere. 

Weekender afholdes ca 2 gange om året for 
tumlinge og pilte. Alle normalt i Henrik Gerner 
Hytten. 

Væbnere og seniorvæbnere har op til 4-5 årlige. Ca 
2 ”hjemme” og ellers OIO og VM og andet. 
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Det er bestyrelsens opgave et skabe de fornødne økonomiske og fysiske rammer for 

børnearbejdet, og det gør vi ved at sørge for, at der er lagt et realistisk budget og at der 

aflægges korrekt regnskab over for kommunen. Kassereren sørger også for, at der i rette 

tid indhentes de tilskud, vi som forening er berettiget til.  

 

Det er også bestyrelsens opgave at sørge for, at begge vores hytter, Sjælsøhytten og 

Henrik Gerner Hytten er i god stand til, at der kan holdes ugentlige møder såvel som 

weekender. Vi indkalder til arbejdsdage en gang imellem for at få sat skik på hytterne 

inde og ude og når det er nødvendigt tilkalde håndværkere. 

 

Som bestyrelse er det også vores pligt at støtte op om de aktiviteter, som lederne 

planlægger for børnene; indholdsrige sommerlejre og weekender samt de øvrige 

aktiviteter hen over året; Børnehjælpsdag, opstartsmøde, kanoweekend, julemarked og 

juletræssalg. 

 

Vi er også garanter for, at alle juridiske regler omkring børneattester, GDPR, regler for 

kanosejlads osv. overholdes. Her lægger vi os naturligvis op ad de retningslinjer, som 

hovedbestyrelsen udstikker. 

 

Bestyrelsen mødes 3-4 gange om året her i Sjælsøhytten.  

 



EN KORT ORIENTERING 

OM

KREDSENS ØKONOMI

ÅRSMØDE

2. OKTOBER 2019



HVOR KOMMER PENGENE FRA?

33%

29%

30%

1%
7% 0%

322.939,- kr.

Medlemskontingenter m.v.

Kommunale tilskud

Arrangementsindtægter

Kredsbutik - Overskud

Hytter - Lejeindtægter

Andre indtægter



HVAD BRUGER VI PENGENE TIL?

28%

52%

0%

15%

5%

311.458,- kr.

Drift af hytter

Aktiviteter for børn

Køb af materiel m.v.

Kontingenter, gaver m.v.

Administration, forsikring
m.v.



ER VI RIGE?

8%

20%

3%

69%

809.202,- kr.

Likvide midler

Materiel, inventar m.v.

Ejerandel - AKC

Ejendomme



BUDGET 2019 - INDTÆGTER

19%

35%

36%

8%

2%

253.000 KR.

MEDLEMSKONTINGENTER
M.V.

KOMMUNALE TILSKUD

ARRANGEMENTSINDTÆGT
ER

LEJEINDTÆGTER - HYTTER

DIVERSE INDTÆGTER



BUDGET 2019 - UDGIFTER

46%

27%

2%

14%

11%

241.000,- KR.

AKTIVITETER FOR BØRN

DRIFT AF HYTTER

KØB AF MATERIEL

KONTINGENTER M.V.

ADMINISTRATION M.V.


