
 

 

ÅRSMØDE I FDF Viborg 1 
29. oktober 2020 Kl. 20:00 – 21:00, Ungdomshuset, Gravene 28 F, 8800 Viborg 
 
Mødet startede med velkomst og gennemgang af aftenens pro-
gram. 
 
1. Valg af dirigent og referent 
Jan Vinther valgt som dirigent 
Lene Thanild valgt som referent 
 
2. Orientering om kredsens liv 
Kredsen har oplevet en lille medlemsfremgang det sidste år. Vi 
er gået fra 102 til 107 medlemmer. 
Vi mødes fortsat mange forskellige steder til de ugentlige mø-
der.  
Vi vil egentlig gerne holde fast i at hele kredsen mødes det 
samme sted én gang om måneden for at bevare fornemmelsen 
af at være én kreds. Dette er dog svært i forhold til de corona-
retningslinjer, der er i øjeblikket.  
Vi håber også at kunne fortsætte med vores brobygningsmø-
der, der er med til at gøre overgangen fra én klasse til en anden 
lettere. Disse ligger i foråret. 
 
Klassemøderne 
Klassemøderne kører godt. Der er gang i masser af spændende 
aktiviteter rundt omkring. Vi er mere ude, end vi plejer. 
Der har siden sommerferien været medlemstilgang i alle klas-
ser og vi oplever et stabilt fremmøde fra både børn og ledere. 
Dog kunne vi godt ønske os at blive flere i tumlingeklassen. 
Vi er helt naturligt mere spredt i øjeblikket. Vi kan ikke holde 
kredsmøder og møder hvor vi er på samme lokation. Det savner 
vi. 
 
Covid-19 
FDF er en forening og vi er - som følge af vores medlemskab i 
DUF - en del af et sektorpartnerskab under Kulturministeriet. 
Derfor skal vi følge retningslinjer, der defineres af Kulturmini-
steriet. 
Det betyder, at vi kan afvikles normale tilbagevendende for-
eningsaktiviteter - altså klassemøder lignende - for børn og 
unge op til 21 år for op til 50 personer. Blandt de 50 må der 
være det antal voksne ledere, der skønnes nødvendigt for ak-
tivitetens gennemførsel. 
Retningslinjerne om fritidsaktiviteter (tidligere kaldet sommer-
aktiviteter) er suspenderet. Dette betyder bl.a. at vi ikke læn-
gere må gennemføre foreningsaktiviteter med overnatning. 
Krav om afstand og hygiejne gælder selvfølgelig ved alle FDF-
arrangementer 



  

 

 
Helt konkret betyder det, at vi fastholder vores ugentlige klas-
semøder og lige nu er vores weekendture lavet om til endags-
arrangementer. 
 
Der er mange ting at forholde sig til. Vi sørger for at holde os 
orienteret, og følger til hver en tid de gældende retningslinjer. 
 
Kommende arrangementer 
Alle arrangementer kan findes på hjemmesiden under de en-
kelte klassers program. Desuden er der et menupunkt på hjem-
mesiden der kun omhandler kommende arrangementer.  
Her et par nedslag: 
Online piltedag 31. oktober 2020 
Stormesterdage 21. november 2020 for tumlinge og pilte; 5. de-
cember 2020 for væbnere, seniorvæbnere og seniorer 
Sommerlejr på Møgelø for hele kredsen 3.-9. juli 2021 
Landslejr 2022 6.-15. juli 2022 
 
3. Orientering om bestyrelsens arbejde 
Orientering om bestyrelsens sammensætning: 
Kredsbestyrelsen skal bestå af mindst seks medlemmer og 
eventuelle suppleanter 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: 
 

 
 
Bestyrelsens arbejde: 
I det forgangne år har der været afholdt 5 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, klassernes størrelse og le-
derbemandingen, Kommende aktiviteter, Økonomi, Spildopma-
gerne, sponsorer, fonde mm, Samværsregler, GDPR, IT 



  

 

sikkerheds- og slettepolitik og Forretningsorden. Covid-19 har 
naturligt nok også fyldt en del i bestyrelsesarbejdet den sene-
ste tid. 
 
Projekter 
Kokholm har været et indsatsområde. Der er bl.a. lavet flise-
belægning, og vildmarksbadet er flyttet ud til hytten. 
Udekøkkenet på Søgrunden har også været et indsatsområde. 
Det mangler nu kun stålplade og vask. Ellers er det klar. Ude-
køkkenet er et resultat at 15.000 fra Y-mens støttekoncert sid-
ste år. 
Derudover har bestyrelse arbejdet på at skrive ansøgninger til 
forskellige sponsorer.  
 
4. Fremlæggelse af regnskab 
Regnskab og budget blev fremlagt og gennemgået. Kredsens 
hovedindtægt kommer fra medlemskontingent samt kommu-
nale indtægter. 
Kredsen og kredsens drift er meget afhængig af pengeskab-
ende aktiviteter. I øjeblikket tjener kredsen penge ved spildop-
magerne, julelodsedler, græsvanding og lidt salg af pølser. Der-
udover afsøger vi hele tiden muligheden for at søge forskellige 
fonde. 
 
5. Fremlæggelse af budget 
Budget blev fremlagt og gennemgået. Det budgetteres med et 
underskud på 25.000 kr. 
 
Målet er at den daglige drift går i nul. Formuen er god at have, 
men bør ikke bruges i den daglige drift. Til gengæld må den 
gerne bruges, hvis der er brug for penge til noget der er ud over 
det sædvanlige. 
Både regnskab og budget bør sendes ud til alle forældre som 
orientering. 
 
Fonding er godt til projekter, men der er også brug for en mere 
fast indkomst som fx spildopmagerne til driften. 
 
6. 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/ved-
tægter) for flere detaljer. 
 
Valgt:  
Jakob far til Anna-Victoria (pilt) 



  

 

Line mor til William og Oliver (seniorvæbnere) 
Kasper leder i kredsen 
 
7. Valg af revisor 
Gitte Graversen Hermann er valgt 
 
8. Eventuelt 
Medlemsfolder uddelt til alle de tilstedeværende. Folderen vil 
også blive delt ud på klassemøder og herefter vil den blive 
sendt på mail til alle nyindmeldte medlemmer. 
 


