Referat af årsmøde for FDF Nykøbing Sj. 2019
1. valg af dirigent:
Thomas Øksenholdt blev valgt
2. orientering om kredsens liv v. kredsleder og formand:
Dennis (kredsleder) og Bodil (formand) fortalte hver lidt om det forgange år og hvad
vi havde lavet. Der var mest fokus på hvad der er sket her i 2020 – selvom det jo
reelt er et 2019 årsmøde. Men det skyldtes simpelthen at Covid 19 har fyldt så
meget at det umiddelbart føles som om der ikke er sket andet 😊 Men noget af det
der skete i 2019, var jo at vi fik vores dejlige bålhytte – og fik den drænet. Vi var på
en fed sommerlejr, VM og kredsweekend. Vi fik også gang i FDF juletræssalg igen –
og det fortsætter vi med her i 2020. På bestyrelsessiden er Helle stoppet som
sognerepræsentant men blevet leder i stedet for. Torben Hougaard (Dennis far) er
trådt ind i stedet for.
3. fremlæggelse af regnskab og budget:
Maj-Britt gennemgik regnskabet for 2019. Regnskabet kan findes på hjemmesiden
om få dage, for dem der vil nærlæse det. Årets resultat efter investeringer o.l er
taget med er at vi endte ud med et overskud på omkring 21.000 kr. Og
bankbeholdningen var ved årets udgang 151.000 kr. Maj-Britt forklarede at det er jo
et super flot resultat og dejligt at vi ikke skal bekymre os om økonomien lige pt. Men
at grunden til at den fine økonomi ikke umiddelbart udløser nedsættelse af
kontingent, lejr priser o.l. er fordi vi faktisk lige har gennemgået hvad de samlede
udgifter er for at drive vores forening, hvis ”worst case” sker og vi ingen kontingent
får ind overhovedet (sjovt nok gennemgik vi det scenarie lige inden Corona brød ud)
– og i den situation vil vi kunne eksistere i lidt over 1 år. Så det lyder af meget, men
er det ikke, hvis vi ender ud i en ”worst case”.
Efter gennemgang af regnskabet fremlagdes budgettet for 2020. Der var faktisk et
før Corona og et efter Corona budget. I FØR Corona budgettet som er det
bestyrelsen sammen har lagt i februar, ville vi komme ud af året med et underskud
på omkring 4400 kr. Noget at det skyldes at vi bl.a. er nået dertil i vores gode
økonomi at vi har råd til at gøre bestyrelse og ledere kontingent fri - det er noget vi
har arbejdet hen imod et par år. De er også gjort betalingsfri ift. sommerlejr.
Kontingentet er sat på for medlemmerne – det skyldes stigning til FDF, at mærkerne
nu er med i kontingent prisen og at lederne er gjort kontingent fri. Bestyrelsen har
holdt fast i at give et tilskud på 700 kr pr barn fra væbnere op til kurser. Under de
samme betingelser som sidste år. I år er den gruppe dog meget stor hvorfor der går
en del penge fra til det. Ift. indtjening arbejder vi bevidst med priser på lejr o.l. der

skal give et lille overskud – for det er de penge vi så kan bruge til investeringer,
aktiviteter mm. Administrationsgodtgørelsen er afskaffet fra i år – det har formand,
kasserer og kredsleder selv valgt (det er dem der indtil nu har fået 1500 kr hver om
året i administrationspenge).
Maj-Britt har så prøvet at lave et hastigt sammensat EFTER Corona budget, da en del
af det der er lagt op til i det FØR jo ikke er en realitet mere. I EFTER budgettet ender
vi ud i et forventet underskud op 12.000 kr. Det skyldes at vi taber lidt penge på den
ikke afholdte sommerlejr, vi har ikke mulighed for at lave overskud på VM og
sommerlejr som vi plejer, vi har større udgifter til personhygiejne og rengøring i
hytte, da der jo skal sprittes af og bruges engangspapirhåndklæder lang tid endnu. I
forhold til lodseddelsalg så havde vi i forvejen justeret vores forventede overskud
ned, da priserne på lodsedler er steget. Men pga. Corona forudser vi at det kan blive
sværere at sælge lodsedler – så derfor har vi justeret vores forventerede indtjening
ned. Vi har desuden i løbet af sommeren valgt at indfri restgælden på vores lån. Det
skyldes at der er kommet en ny FDF kursus fond som man kun kan søge hvis kredsen
ikke har gæld til FDF. Derfor er den udgift også større end først budgetteret. Da vi
pga. Corona jo heller ikke har mulighed for at lave nogle ekstra indtjeninger ved at
stå p-vagt , rejse telte, sælge billetter o.l., så er det lidt småt med indtjeningen i år.
Så alt i alt regner vi med at år 2020 giver et ”stort” underskud.
4. valg til bestyrelse
Bodil og Karsten var på valg – og begge modtog genvalg og blev enstemmigt valgt
ind. Bestyrelsen ville meget gerne have udvidet den forældrevalgte del af
bestyrelsen med et medlem pga. de nye vedtægter. Men desværre var der ingen der
stillede op. Så pt. Arbejder vi med en mindre. Så længe vi ikke har en senior gruppe
der ønsker at gøre brug af deres plads, går det også. Men det kan gå hen og blive et
problem, hvis der kommer en senior repr. Ind. Så går leder repræsentanten ud.
5. Valg af suppleanter.
Katrine Øksenholdt genopstillede (in absentia via sin mand) o blev valgt ind som den
ene suppleant og Marianne Kiner blev valgt ind som den anden.
6. Valg af revisor samt stedfortræder til denne.
Hans Erik som har været vores revisor i et par år (og som er pensioneret
statsautoriseret revisor) har sagt ja til endnu et år (in absentia via Bodil)
7. eventuelt.
Næste år er landslejr år. Malene som er landslejr holdleder, fik ordet og fortalte med
en dejlig iver og glæde, hvor fantastisk det er at være med på landslejr. Man kunne

næsten ikke undgå at blive smittet og begynde at glæde sig. Kort fortalt er landslejr
en kæmpestor lejr der afholdes i Jylland for ca. 12.000 FDFere. Det er selvfølgelig
ganske frivilligt om man vil deltage, men det er en KÆMPE oplevelse. Pris, hvad det
præcis går ud på og hvordan det hele foregår, vil komme i løbet af efterår/forår.
Men I kan godt begynde at glæde jer – var vist budskabet 😊 Ifm. At det er landslejr
år i 2021 er der ingen stor sommerlejr. Men da landslejren kun er for pilte (9 år) og
opefter, laver vi en mini sommerlejr for de små i kr. himmelfartsferien (for der er
nemlig heller ikke VM i landslejr år).
Maj-Britt fortalte om lodseddelsalget der starter i næste uge. Pga. prisstigningen på
lodsedlerne (de stiger fra 20 kr til 30 kr), vil vi i år kun give hvert barn 10 lodsedler
med hjem. Kan man så sælge flere, får man bare flere af Diana. I år vil det igen være
sådan at hvert barn får sit ”eget” mobilpay nummer, så det er nemt at holde styr på
hvem der ”sender pengene ind” men ift. kontanter bliver det sådan i år, at man IKKE
kan komme og aflevere dem løbende. For det første er det pga. Corona ikke
forsvarligt – men derudover er det også rigtigt svært at håndtere løbende. Så HVIS I
tager imod kontanter som betaling, skal I beholde dem hjemme indtil HELE
lodseddelsalgsperioden er overstået. (Et tip er dog at man jo som forældre kan
vælge at mobilpay beløbet ind fra sin egen konto til ”barnets konto” og så selv
overtage kontanterne – så slipper man for at have en sparebøsse stående i 2 mdr. –
og kassereren slipper for at tage helt til Holbæk og aflevere en masse kontanter).
Pga. de dyrere lodsedler i år, har vi også valgt at mindske ”kravet” til
mestersælgermærket og gruppepræmien. Så i år skal der bare sælges 600 lodsedler
for at det udløser is – og man får et mestersælgermærke når man har solgt 25
lodsedler (som altid uddeles de til juleafslutningen).
Referent Maj-Britt Kjerrumgaard
Bestyrelsen har efter årsmødet konstitueret sig på følgende måde:
•
•
•
•
•
•
•

Formand Bodil
Kassere Maj-Britt
Leder repræsentant Diana
Kredsleder Dennis
Sognerepræsentant Torben
Forældrerepræsentant Karsten
Forældrerepræsentant Kristian

