
   

FDF Solbjerg Generalforsamling 6. marts 2018 kl. 18.00  

Kredshuset Kærgårdsvej 55 8355 Solbjerg 

Det er et almindeligt børnemøde - med invitation til forældre og andre voksne til fællesspisning og 

efterfølgende generalforsamling 

Program: 

 18.00 Fællesspisning for alle fremmødte  
 18.45 Børneaktiviteter og generalforsamling  

 20.00 Tak for i dag 

 

Dagsorden Generalforsamling 

1. Valg af ordstyrer og referent  

Tina (ordstyrer) 

Pernille (referant) 

2. Bestyrelsens og kredsledelsens beretning ved Formand Tina Stoltenborg og 
Kredsleder Pernille Bak Østergaard 

o Sommerlejr i skovhuset skiholme med eventyr tema og forældre med på lejr! 

o Skotland 

o Mangel på ledere → nye ledere → måske samme problem til sommer 

o Kalendersalgsaften hvor vi solgte 272 kalender og ikke alle kom hele vejen rundt, så 

nogle måtte købe i brugsen 

o Kagensdag med over 120 deltagere og mange flotte kager på nyt sted 

o Mange nye ansigter! 

o Brug for flere lederkræfter 

o Opstart efter jul → åbning af puslingehold igen 

o Kommende ting 

▪ Kredslejr  

▪ Norgestur  

▪ Fællessommerlejr med Beder-Malling 

▪ Arbejdsdag d. 21. april kl. 10-15 

Derudover blev det fortalt at der kommer til at være leder som forlader os og derfor hvis man 
har lyst kan man komme og prøve at være leder. 

3. Regnskab 2017 og budget 2018 ved Kassér Jens Frederiksen 

Tabel over kredsen i tal: 73 medlemmer (53 børn/unge resten ledere) 

Minus er penge ind i kassen og plus er penge ud af kassen 

Budgettet fra 2018 ligner meget 2017, dog er nogle ting som er anderledes. Landslejr er turen 
til Norge, hor der er sat nogle penge af til, derudover er der sat penge af til flagstang, computer 

til kasserer og reparation af cirkustelt 

Der forventes et underskud næste år 



   

Dette er godkendt 

4. Forslag til ny opkrævning af kontingent fremadrettet ved Kassér Jens Frederiksen 

Sådan ser det ud med betalingen: 

400 kr. for børn 

200 kr. for seniorer der er ledere 

400 kr. for seniorer der ikke er ledere 

Det bliver vedtaget og der bliver opkrævet penge i juni nu til næste sæson 

Så fra sommer af er det fremadrettet kontigent. 

5. Forslag til prisændring af kontingent for ikke aktive medlemmer ved Kasserer Jens 
Frederiksen 

Forslag om at leder som er ikke aktive skal betalt, så det udgør det vi betaler til hovedkontoret 

Dette kigges der på hvad det skal koste for disse. 

Det er godkendt at bestyrelsen kigger på hvad ikke-aktive ledere skal give, for det går op med 
betalingerne til forbundet. 

6. Valg til bestyrelsen 

Der er valg af op til fire medlemmer til bestyrelsen i år. 
 
Bestyrelsesmedlemmer er valgt for en 2-årig periode. 
 

 Tina Stoltenborg (Formand) - på valg, villig til genvalg 
 Anders Fornitz (Næstformand) – på valg, villig til genvalg 
 Jens Frederiksen (Kassér) – ikke på valg 
 Karina Kalstrup Kirkegaard – ikke på valg 
 ledig plads i bestyrelsen 
 ledig plads i bestyrelsen 

 
Derudover består bestyrelsen af følgende medlemmer: 
 

 Kredsledelse: Pernille Bak Østergaard, Maria Rytter og Ida Bested 
 Lederrepræsentant: Andreas Mogensen 
 Seniorrepræsentant: Sascha Kjær Terp 
 Kasserer: Jens Frederiksen (Kassereren behøver ikke være valgt til bestyrelsen) 

 
 
Tina og Anders er genvalgt! 
 
Dog kan man bidrage med noget, så må man gerne sige til og har man lyst til at være med 
senere, så sig til! 
 

 



   

7. Valg af suppleanter 
 
Der er pt. ingen suppleanter. 
Kandidater til bestyrelsen der ikke bliver valgt, kan vælges som suppleanter. 
 
 
Ingen som stillede op, derfor ingen suppleanter, men igen har man lyst til at være med så 
prik kredsleder eller formand på skulderen. 
 

 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

 
 Lone Aron (Revisor) – på valg, genopstiller ikke 
 ledig plads som revisorsuppleant 

 
regnskabet kommer en gang om året – det tager forskellig tid alt efter mængde 
spørgsmål man har til det! 
 
 
 

 
9. Eventuelt 

Der er snak om fritagelse om at kontingent betaling for bestyrelsesmedlemmer – det kan vi 

gøre hvis vi vil, men bestyrelsen kigger på det 

Shelter og kano udlejning forsætter Rune med 

Snak om at det vi holder generalforsamling på denne måde er godt. (dette ses i at flere 

forældre møder op også) 

 

FDF Solbjerg Bestyrelsens Opgaver. 

Bestyrelsen i FDF Solbjerg har til opgave at bakke lederne op i arbejdet med børn og unge, sikre at 
kredsen arbejder ud fra FDF’s værdier og målsætninger og er med til at sikre indtægter til kredsen 

gennem diverse arrangementer som kalendersalg, udlejning og fondsansøgninger. 

Der er en del opgaver bestyrelsen er fælles om, hvor det aftales fra gang til gang hvem der 
deltager, ligesom der til mange opgaver nedsættes udvalg. Men bestyrelsens opgaver er bl.a.: 

 Bestyrelsesmøde ca. 10 gange om året 
 Senior-Leder-Bestyrelses arrangement ca. 2 gange om året 
 Kredshuset 
 De grønne områder 
 Arbejdsdag 
 Børneattester 
 Kontakt til kommunen 
 Regnskab  
 Samarbejde med Solbjerg fællesråd 
 Samarbejde med Lions Solbjerg 
 Kanoudlejning  
 Solbjerg kalenderen 
 Kagens Dag  
 Andre indtægtsgivende arrangementer 
 Ansøgninger hos Fonde  
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