
Referat - Leder og bestyrelsesmøde d. 25. april 2021 kl. 09:30 
 

Tilstedeværende: Charlotte, Conny, Elisa, Per og Sara 

Fraværende: Daniella, Britta og Tommy 

 

Dagsorden: 

1. Siden sidst. 

- Sidste gang vi sås var oktober 2020. 

- Regnskab blev underskrevet udover af bestyrelsesformanden. 

- Corona – Vi prøvede at afholde online møder for at holde ved medlemmerne. 

o Er begyndt fysisk igen for begge hold. 

 

2. Status ift. klasserne/kredsen efter Corona. 

a. Ledere  

o Efter opstart efter Corona er vi mødt fuldt op på begge hold (ved 

onsdagsholdet er der en enkelt, der ikke er kommet endnu, men vi forsøger 

at kontakte forældre). 

 

o Ved onsdagsholdet er vi 3 ledere; Tommy, Sara og Charlotte. 

▪ Der kommer en ny på besøg på onsdagsholdet. 

 

o Ved tirsdagsholdet har vi fået Britta til at hjælpe hver anden gang, dvs. 

Charlotte og Britta tager hver anden tirsdag på skift.  

▪ Vi er derved 2 ledere pr gang; 

▪ Ulige uger Britta og Sara. 

▪ Lige uger Charlotte og Sara. 

 

o ”Lederen” på mail eller fysisk: 

▪ Sara fysisk. 

▪ Per og Elisa online. 

 

o Nøgleudlevering: 

▪ Vi prøver at få fat på nøgler til bestyrelsen og Britta. 

 

b. Bestyrelsen 

o Vi har undret os over Allans rolle i bestyrelsen – vi fik afklaret dette og 

Allan meldes ud for han er standin ift. Elisa. 

 

 

 

 

 

 



3. Arrangementer 2021: 

a. Årsmøde/generalforsamling: 

o FDF-forbundet har meldt ud at vi skal have afholdt et inden året er omme. 

o Vi vil gerne holde det inden sommerferien. 

 

o Vi fik fastlagt en dato for årsmødet; Onsdag d. 02. juni kl. 17:30-19:00 

 

o Strukturen under årsmødet – skal vi dele børnene og forældrene ligesom 

sidst?  

▪ Det kan kun blive opdelt, hvis vi kan få nogle til at lave aktiviteter 

med medlemmerne imens – Sara forhører om Ida og Kamilla 

(tidligere medlemmere vil komme og hjælpe. 

▪ Vi vil godt have at alle med aktive roller i kredsen, får lov til at 

deltage under mødet. 

 

o Invitation til mødet – Charlotte og Conny laver en indbydende invitation. 

▪ Per har sagt at han godt vil printe invitationerne. 

 

b. Sommerlejr: 

o Det kræver mange ressourcer at afholde lejr i Coronatiden. 

▪ Vi er enige om at det er bedre at vente. 

o Vi holder ikke sommerlejr inden sommerferien – Håber på at vi kan 

afholde noget efter sommerferien. 

 

4. Netværksmøde: 

a. Charlotte var til netværksmøde – De tilstedeværende under mødet var landsdel 

5 forbundssekretæren og kredsene i vores omegn – handler om at kredsene får 

lov til at snakke sammen om problematikker i kredsen 

o Vi snakkede om økonomi – de andre kredse var også ramt af Corona ift. 

økonomien 

 

b. Sponsorering af ny vandvarmer/varmepumpe. 

o Charlotte kontakter Landsforbunds sekretæren og forhøre om hvilke 

muligheder vi har for sponsorering. 

▪ Charlotte rådfører også om hvorfor landsforbundet ikke kan hjælpe 

i økonomiske situationer. 

o Plan B – Per forhører en bekendt om de har gamle vandvarmere. 

 

 

 

 

 

 

 



5. Økonomi – Indtjening. 

a. Lodsedler. 

o Vi kunne ikke sælge lodsedler sidste år pga. Corona idet det skulle foregå 

online – Det er en indtægt vi mangler. 

 

b. Andre forslag. 

o Per kom med forslaget at vi kunne udleje vores lokale. 

▪ Vejen kommune mangler dagplejehuse – De mangler bygninger 

hvor dagplejerne kan mødes.  

o Have i mente hvis man får nogle gode ideer til indtjeninger. 

 

6. Fremtiden. 

a. Problematikker: Manglende kontingent betaling, manglende kommunikation. 

o Vi sender nye rykkere ud og ser hvad der sker. 

o Vi kontakter ift. nøgler. 

 

7. Overdragelse af kasser rollen. 

- Vi venter til årsmødet, hvor vi tager stillingen op igen. 

 

8. Næste møde 

- Tirsdag d. 15. juni 2021 kl. 18:45. 

- Oprydningsdag er et dagsordenspunkt til næste møde. 

o Skoven oppe ved shelterne  

 

9. Eventuelt 

- Sprængning af vandrør 

o Vandrøret under køkkenvasken sprang pga. de mange nætter med frost. 

o Vi havde ikke møder fysisk i denne periode og glemte alt om at der ikke var 

varme på i Spidsen 

▪ Vi er mere opmærksomme på at tænde varmen i vinterhalvåret. 

 

- Skal vi afbestille bogpakken med march og lejr – Vi beholder den fordi den giver 

mening 


