
FDF Bestyrelsesmøde - torsdag den 02/11- 2020 
I Borgen, Bryggerivej 21, 4622 Havdrup kl. 19.30 

 

Referat fra mødet 
 
Mødedeltagere: Susanne, Camilla, Kasper, Heidi, Annette, Sandra  
Afbud: Natasja 

 
● Godkendelse af dagsorden 

o Den opdaterede blev godkendt. – tilføjelser af Regnskab gennemgang 

 

 

● Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 1/10-2020 

- Referatet blev godkendt 
 

• Opfølgning fra sidst 

o Arbejdsdagen – dejligt med mange mennesker der ønskede at deltage. Gang i mange ting. Mange 

opgaver er blevet afsluttet. 

Dejligt at der er blevet ryddet op inden og ude. Vi kom et godt stykke videre og der skal lyde stor ros 

fra bestyrelsen til alle deltagerne. 

Vil gerne at der kan laves lys inden på onsdag, da vi skal være udenfor. – Susanne følger op på 

elektriker. 

 

o Sagen om kontingent – Bestyrelsen diskuterede sagen og opdaterede i den forbindelse hjemmesiden, 

således at reglerne vedr. kontingent er opdateret og udspecificeret.  

 

• Opfølgning på økonomi 

o Gennemgang af Regnskab – Camilla præsenterede regnskabet. Tur til den blå planet er blevet 

udskudt. Regnskabet ser godt ud. 

o Mulighed for refusion af rengøring via Solrød Kommune – så bestyrelsen beslutter at finde et 

rengøringsfirma til rengøring af Borgen én gang om ugen – Susanne og Anette finder emner. 

 

o Stadig ansøgninger ude hos forskellige fonde. Forundringspuljen, kan vi får nogen gode ideer, så vi 

kan søge flere midler. 

 

o Salg af lodsedler – Vi har haft et super salg af lodsedler. Der er dog stadig to som mangler at afregne. 

Forventer at sedler og midler kommer ind. Der er solgt i alt 892 lodsedler ☺. 

 

o Sagen om lodsedler – kostprisen er modtaget. Så sagen er afsluttet. 

 

 

• Landsmøde er i 2020 – grundet Corona blevet lavet online lørdag den 14. november 2020 

o Susanne er tilmeldt – fælles online møde i Borgen… for bestyrelsen og ledere… 

o Punkter på dagsorden 

▪ Hovedkontoret Rysensten – kan vi leje den lidt billigere? 

▪ Mærker – kan de struktureres anderledes – end fokus på færdigheder 

▪ God måde at se ind bagved FDF… 

 

• Corona situationen 

o Udfordret af årstiden – i forhold til aktiviteter, for mange personer på engang i huset om onsdagen. 

o Evt. en klasse flyttes til en anden dag eller nogen starter lidt tidligere og nogen lidt senere. 

o Noget løses ved evt. rengøring. 

o Juleafslutningen som fælles forældre arrangement. Men juleafslutning for børnene bliver der afholdt. 

 

 

• Juleløb – i forbindelse med/ i stedet for juletræstænding. Sidstnævnte er aflyst af Havdrup Borgerforening. 

o Vi overvejer at lave et juleløb over en uges tid. Poster hænger i private haver, hegn mv. så der kan 

holdes øje med dem, således at de ikke forsvinder. Præmie er forhåbentlig en godtepose (muligvis 

sponsoreret fra Brugsen). 



 

• Børneattester –  

o Børneattest mangler på Maja, Mette Gry, Anette og Sandra… Heidi sikrer at der bliver lavet 

børneattester. 

 

• Eventuelt –  

o Sommerlejr - har vi booket et sted at være, men den booking er umiddelbart ikke gået igennem (Vi 

kan ikke få kontakt til udlejer!). Så vil skal på udkik efter noget andet. Holder stadig fast i uge 28… 

Skovskolen Nøddebo – Heidi finder ud af muligheder. 

o ”FDF lederen” hvis man ikke vil have bladet i fysisk form, så kan det meldes fra. 

o Hjemmesiden – Camilla vil gerne have noget input, billeder mv. pdf af årshjul. 

o Julefrokost for ledere og bestyrelse…. I december eller lidt senere… 

 

 

● Næste møder skal aftales – 28. januar 2021 i Borgen, Bryggerivej 21, 4622 Havdrup. 
  


