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Baggrund for møde – åben dialog omkring det seneste og kommende år

Hvad gik godt?
- Oprydnings dag + årsmøde
- Juleafslutninger
- Online FDF – Februar, marts 2021
- Online FDF dokumenter – alle der er en del af FDF Vejen har adgang til dokumenterne
- Børnene har hygget sig – vi får løst de konflikter der opstår til møderne

o Vi har fået mere ro på børnene – bedre struktur, flere ledere

- Flere børn og voksne
- Vi er 3 voksen repræsentanter på begge hold – Fungere godt med flere hænder – der er derudover

begge køn
o Hjælper med at bevare interessen ved at støde på Johnny i fritiden. Reminder om at man

skal til FDF.

- God kommunikation via nye platforme
- Vi er gode til at opdatere hinanden – vi responderer
- Ny bestyrelse og ledergruppe der kan bære FDF Vejen videre
- Købekort – Alle kvitteringer samles i en lomme for en måned

o Senest sidste onsdag i måneden samles kvitteringerne og Conny/Charlotte henter dem.

Hvad gik skidt?
- Kommunikations udfordringer

o Vi skal stille krav – det tager tid fra de andre at der er nogen man ikke kan få fat på
o Giver negativ spiral i ledergruppen
o Dasjan tager problematikken med til bestyrelsesmødet i januar

- Mere variation i grupper – Revurdering af grupperne
o Prøve nye grupper – nye sammensætninger
o Vi skal kunne rumme de forskellige aktivitets niveauer børnene har

▪ Der skal være plads til alle

- Ikke noget skidt men vi skal se det som en udviklingsmulighed at:
o Vi skal have mere fokus på vores børn og hvad de lige har brug for – Hvad er deres

forudsætninger
▪ Hvad kan vi gøre for børnene
▪ Vi skal tænke mere på - Hvordan bearbejder vi børnene?
▪ Vi skal kunne rumme alle

Hvad skal vi have mere af i 2022?
- Vi skal have mere fokus på børnene og deres muligheder – det de har at byde på
- Online møder – hvis Coronaen sætter stopper for mødeaftnerne i fremtiden (vi ved at vi kan få det

til at fungere)



Fokusområder:
Hjemmeside

- Den nye hjemmeside er lavet – mangler kun småjusteringer
- Charlotte skriver til Anders fra forbundskontoret så vi kan få fdfvejen.dk og fdf.dk/vejen til at pleje

samme sted hen.
o Spørger i forbindelse heraf om man kan lave en online indmeldelsesblanket og om man må

sende nyhedsbreve ud uden at have tilladelse fra forældrene
▪ Skal forældrene melde sig til nyhedsbrevet inden vi kan sende det ud til dem?

- Charlotte har hentet data ned fra den gamle hjemmeside
- Vi præsentere den nye hjemmeside i det nye år

Facebook
- Hvornår skal vi ligge vores billeder op? Er der et bedre tidspunkt?

o Vi ligger op: Fredag eftermiddag (ca. mellem kl. 15 og 17)
o Vi laver en rotationsordning – Vi skriftens til at ligge billeder op fra møderne

- Facebook Vejen – Vi skal lægge opslag op her når vi står for aktiviteter i Vejen
o Offentlige arrangementer

- Skolernes facebooksider – lægge opslag op (må vi det?)
o Dasjan undersøger muligheder for at lægge opslag op

- Vi skal have undersøgt om alle vores børn har foto tilladelser
o Vi skal have sendt indmeldelsesblanketerne ud igen for at få medlemmernes oplysninger

opdateret, samt for at få foto tilladelser for alle

Instagram
- Johnny undersøger muligheder for at oprette en Instagram

Spiren
- Johnny er på sagen – Undersøger muligheder.

- Evt. Indhold
o Forside
o Vitser
o Indholdsfortegnelse
o Fødselsdage
o Mødeindhold
o Historier fra lejre
o Små opgaver
o Arrangementer – jul osv.
o Kontaktoplysninger

▪ Dem man skal kunne få fat på.

- Vi snakkede om at Spiren skulle være et digitalt nyhedsbrev der sendes ud hvert kvartal – vi skal
have planlagt programmet for et kvartal af gangen

- Spiren kommer til live igen



Aktivitet i lokalområdet
- Det gik godt med græskarskæring

o Vi vil godt stille op til flere af sådan nogle arrangementer
o Vi vil godt inddrage børnene (de store) i sådanne arrangementer – Give de store ansvar/vise

at de har betydning.
o Give en hjælpende hånd for at støtte op om arrangementer i Vejen

o Vise hvem vi er og hvad vi laver

Ønskelisten
- Nyt køkken (evt. riv et køkken ned og få det – Slæb det væk og få det) – sig til hvis man finder

muligheder for at få et nyt køkken
- Renovering af toilet
- Varmepumpe til 1. Sal med 2 inderdele– Dasjan undersøger muligheder + VVS’er
- Upshine af kredshuset – maling indvendig og udvendig

o Søjler
o Terrassen – nye brædder
o Tagrenden mod bålskur og redskabsskur

- Ny raftestativ – flytte stativet tættere på brændeskuret, for at kunne låse dem inde.
o Brørup og Lintrup har inviteret os ud for at få inspiration til hvordan vi kan få låst rafterne

inde

- Skiltet ved vejen  - flere skilte på forskellige placeringer
- Rafter – Dasjan kender nogle i Gamst som har en skov – de vil gerne afgrene nogle stammer til os

som vi kan bruge til rafter, når de skal fælde dele af skoven.

Evt
- FDF Vejen klippekort – kom og vær med et hvis antal gange til møderne

o Dele ud på skolerne
o Dasjan undersøger muligheder

- Rengøring
o Hvor ofte skal vi gøre det? Tages op på næste bestyrelsesmøde
o Vi prøver en gang minuskalk og et nyt toiletbræt

- Ambitioner for det nye år
o Tag en ven med dag
o Sankt Hans – Lave flere arrangementer, hvor vi kan invitere Vejen beboerne med

- Corona restriktioner – vi holder hinanden opdateret hvis vi hører noget


