
FDF Ringsted Bestyrelsesmøde referat - mandag den 11-11-2019  
 

Deltagere: Jane, Thomas, Stig, Katja, Sune, Natasja, Anders.  

Fraværende:  Kasper  

 

Dagsorden:  

 

* Juletræer:  

Juletræsfest arrangement for Ringsted Antenneforening, som afholdes i anlægspavillonen lørdag den 30. 

november. Der skal bruges forældre og bestyrelses hjælp fra kl. 10, til opsætning af det store juletræ og 

pyntning, samt bruges hjælp kl. 16:00 til nedtagning. Juletræspynt stor ved FDF Benløse.  

Der er en cirka indtjening fra antenneforeningen på ca. 25000.-  

FDF Benløse starter juletræssalget samme dag fra Nørretorv.  

Der er mulighed for at hente Kaffe i Brugsen ved hver vagt, samt mulighed for at låne toilettet.  

Søndag den 1. december 10-11:30 kommer 55 grader nord bussen, ved Nørretorv.  

Ringsted står for regnskab, Sune henter kontanter dagligt.  

 

Ny brugt skurvogn indkøbt for 15000,- Kommer til at stå til 22000,- Institutionen betaler.  

Gittes skiltecenter har sponsoreret klistermærker til siderne, for 4 juletræer.  

 

* 100 år fødselsdag:  

Reception mandag den 20-4-20, hvor der inviteres alle der har haft noget med FDF Ringsted at gøre.   

Stig har lavet en gruppe af gamle FDF’er, som skal holde møde i morgen 12-11-19.  

Kontakt stig, hvis der er ideer. Stig skal have en liste af sponsor aftaler der er i FDF Ringsted.  

Fødselsdagsfest for medlemmer 16-5-20, hvor der laves en børnevenlig fest.  

Jubilæumsmærke 100 år, laves udkast af Dan fra Nakskov.  

Natasja søger en ny fane.  

 

* Kursus & Udstyr:  

Økonomisk er der ikke råd til at sende leder på klatrekursus, men der er mulighed for at enkelte leder kan 

søge en fond eller sponsorater til der kursus. Ellers skal lederne være deltagende på flere pengegivende 

arrangementer.   

Klatreudstyret er ikke kasseret, da dette har levetid i 10 år. Fra første brugs dato, som er Maj måned 2014.  

 

* Økonomi: 

Kontingent – Der er forsat en del der ikke betaler kontingent til tiden, fremad rettet vil der efter første 

betalingsfrist, laves telefoniske henvendelser. Stig og Sune vil gerne kontakte forældre. Mangler dagsdato 4 

børn at betale, Sune er i kontakt med forældrene.  

Børnepris 450,- halv årig.   

Ringsted Festivalen og 90erne (Fest aberne) +66.603,04,- 

Kontingent – +20406,73,- Forår  

Kontingent – +21.038,32,- 70 Medlemmer Efterår  

Lodsedler – 177 lodsedler sendt retur. Der mangler 1000,- eller 50 lodsedler.  

Stig vil gerne stå for lodsedlerne i 2020.  

 Vinderne af årets salg Alma – Filuca – Lærke H, alle 3 vundet et gavekort til 55 grader nord.   

 



* Rygepolitik:  

Ryges ikke på FDF Ringsted matrikel.  

Hvis der skal ryges på lejr, er det på det aftalte område væk fra andre børn. Der ryges ikke når der er 

aktiviteter i gang. Forældrene skal give en personlig tilladelse.  

Lejr 15-17 november bliver prøve lejr.  

Børn der ryger uden tilladelse SKAL ringes hjem fra lejr.  

Laves ud fra lejr en rygepolitik som er glædende fra 2020.  

  

* Evt.  

- Skal lederens transport til lejr betales? Der betales ikke for leder transport og leder betaler ikke for lejr.  

- Institutionen ønsker en seddel over hvad vi ønsker i huset. Stig har lavet en liste.  

- Hvem skal deltage på Leder/bestyrelsesturer – Aktiv leder i daglig dagen omkring 

børnearbejde/planlægning.  

 

 

Nyt bestyrelsesmøde mandag den 13-1-2020 i FDF Huset kl. 18:00  

  

 


