
FDF Bestyrelsesmøde d.20/1 2022.

● Status på kredsen.

Tommys status:

Kort sagt der bliver samlet op på alle de bolde, der er blevet kastet op.

I forhold til årsholdet er de i gang med hvad der skal være fast og hvad der skal være
mere spontant.

Tommy holder os opdateret

Tommy er i gang med at finde sin stil som kredsleder og regner med at have et
årshjul klar om ca 3 mdr og helt opdateret januar 2023.

Vi må gerne komme ideer og kommentarer.

Vi skal huske at supplere op på “ledere”, inden de store bliver uddannelsessøgende -
vi skal have skabt en fælles stemning/en fælles ånd, hvor de store har lyst til at
komme retur.

Status fra ledermødet tirsdag:

Positivt krybbespil, god forældrekontakt og opbakning - nye /gamle ideer Sankt Hans,
Tivoli, events

Vi skal skabe positiv opmærksomhed, så vi kan få fat i nogle flere større børn/unge,
der er nu hænder nok  - vi “halser” ikke længere bagefter.

Vi har fået Ida med på tirsdagsholdet. Sarahs lillesøster

● Status på initiativer/idéer.

Flyers uddeling evt fra Home ( Britta tjekker op med dem)

Bedsteforældredag - åbent hus dage.

Nyheder i Kredsen/Ledergruppen:

Vi skulle gerne have en klasse af hver af grupperne - tre ingredienser: gode,
spændende og overraskende møder, så børnene fortæller om det gode ved at gå
FDF, fortælles til nuværende og nye børn og voksne gennem aviser, skoler,
kirkearrangementer.

Den nye hjemmeside er under fuld opbygning med både nye og gamle materialer -
den kommer til at ligge som en fane under FDFs hovedhjemmeside. Den laves så
alle ledere har tilgang til den, i tilfælde af en skulle stoppe

Facebook-siden opdateres jævnligt for både tirsdags og onsdagsholdet, den
samkøres med Instagram - det hele kører uden reklamer! Det er en rigtig måde at



holde forældrene opdateret på dagens aktiviteter og hvad der sker i den nærmeste
fremtid. Der afventes svar om vi må inviterer forældrene på disse medier

Der overvejes et nyhedsbrev til forældrene - det er på tegnebrættet - Johnny er ved
at overveje om “Spiren” skal vækkes til live igen - det er ikke færdig besluttet.

Måske skal vi tage på besøg i SFOérne for at gøre opmærksom på os - fx Klubaften
på Grønvang.

Måske kunne vi snakke med præsterne om minikonfirmanderne/konfirmanderne…

KP orientere, når der er spaghettigudstjeneste

● Tilskudsmuligheder.

Flyers uddeling evt fra Home ( Britta tjekker op med dem)

Fonde:

Ekstraordinær puljer hos Friluftsrådet

Katrine undersøger om vi kan søge Brandkasse fonden Sydvest

Vi havde bestilt for lidt lodsedler - der skal bestilles flere til efteråret.

● Planlægning af kommende arrangementer.

Der er et netværksmøde på vej - hvor vi kan hjælpe hinanden, give tip og høre
hvordan det går med forberedelserne til Landslejren rundt omkring.

Fastelavn

Årsmødet flyttes væk fra d.2.2 til onsdag d.9/3 kl.17.30- pga af at regnskabet
(bestyrelsen skal underskrives regnskabet) skal afsendes inden d.15.3. Dasjan laver
indbydelsen - så den ikke går i vasken igen.

Evt deltage i spaghettigudstjeneste.

● Status på Landslejer 2022.

Der er rimelig god opbakning på onsdagsholdet, hvor der arbejdes med Landslejren -
de kommende møder har også fokus på Landslejren: telt opbygning, 1.hjælp mm
Charlotte har fuldstændig styr på det. Der er planlagt en weekend i april, hvor man
kan prøve at være væk fra mor og far.



● Status på kredsens økonomi.

Økonomien blev drøftet over - Conny foreslår, at vi atter prøver at nedskrive vores
værdier: 7500 kr i huset og lejr materialer for over 30000 -  hvilket de ikke er værd-
problematikken er at det vil give underskud, hvis vi gør det.PT er vores over på 4135
- nedskriver vi for 40000 - står vi med et underskud.

Vi må se om vi kan finde en måde, hvor vi kan tjene penge - Charlotte har sørget for
en god kontakt til Flemming.

Forslag: Tommy og Dasjan vil gennemgår vores materialer og finde en reel værd.

Vi har som sådan ikke nogen gæld.

Vi skal være opmærksomme på at regninger på vand/el, hvis stige i det kommende
år.

● Status på børneattester.

Børneattester er gældende i 3 år - hos FDF.

● Evt.

Tommy kom med ideer til indholdet til årshjulet og ½ årshjulet.

Ledermøder og bestyrelsesmøder kommer fortsat til at ligge tæt på hinanden.

Husk at der skal penge i kassen til kurser - der findes også billige og gratis kurser - vi
må drøfte om hvorvidt noget skal være egenbetaling ved dyrere kurser.

Intet nyt fra kommunen om træfældning - træerne er dog blevet markeret.

Regnskabet - kommunen forlanger at Fritidsvejen.dk - skal opdateres så der kommer
nye kontaktpersoner på i stedet for Conny. Det bliver Tommy og Dasjan som
suppleant.

Husk at notere på boner om det er til tirsdag eller onsdagsholdet.

● Næste møde aftales:


