
   

 

FDF Solbjerg 
 
Bestyrelsesmøde 
26. april 
Kl. 19,00-21,00 
Lystenlund 
 

Ansvarlig for kaffe/the + snacks/kage: Tina tager varme hveder med 

Dagsorden 
 
Til stede: Tina, Anders, Jens, Karina, Pernille, Sascha 
Afbud fra Andreas. 
 
19,00 (5 min.) 
1. Bemærkninger til dagsorden 
 
19,05 (5 min.) 
2. Referat fra sidste møde 
 
19,10 (30 min.) 
3. Konstituering af Bestyrelse efter Generalforsamling, herunder fordeling af opgaver 
 
Ingen nye meldte sig til bestyrelsen 
Tina - formand 
Pernille - kredsleder 
Jens - kasserer 
Sascha - seniorrepræsentant  
Andreas - lederepræsentant 
Anders - næstformand/handymand 
Karina - forældrerepræsentant 
 
Vi skal evt. kontakte Rune, når Anders er afsted, for at vi har en handymand tilrådighed 
Det er som det plejer. 
 
Opgaver: 

- billeder til solbjerg kalenderen, skal allerede igang  

- har man ideer til annoncører så sig til, så vi kan få kontaktet dem (til kalenderen) 

- kommer man i tanke om noget man vi kan tjene penge på eller bruge penge til så sig til 

- reparation af cirkustelt 
 
19,40 (15 min.) 
4. Prisændring af kontingent for ikke aktive medlemmer  
Jens holder antallet nede, og nogle kommer jo ved kurser og lejr.  
Vi skal have gennemgået listen af ikke aktive ledere.  
Er man i tvivl om medlemmerne, så spørg. 
Vi kan godt overleve de leder, som hjælper til kurser (klatring og sejlads) og lejre, og den extra 
betaling der er til forbundet der. Men hvis disse ledere skal på kursus, så skal betale selv eller blive 
aktive. 
 
 
 



   

 

19,55 (15 min.) 
5. Evt. fritagelse om af kontingentbetaling for bestyrelsesmedlemmer  
Kommunen er ligeglade og forbundet er ikke ligeglade med dette. For FDF skal alle betale. 
Dette ønskes ikke. 
 
20,10 (15 min.) 
6. Opfølgning på Arbejdsdagen 
Det var en god dag, men der skal meldes ud når man ikke kommer, da det er bestyrelsen der 
inviterer.  
 
Der er blevet lavet noget. 
- Der er kommet flagstang op 
- Der er lavet raftestativ, hvor der ønskes fliser til den anden side 
- 4 bænke bordsæt er malet 2 gange og der mangler 2 sæt, der skal spules og males 
 
Der var to forældre, Karina, Tina, nogle børn og ledere 
 
7. Eventuelt 
 

• Jubilæum - sommerlejren og så fdf jubilæum (mærker 5-10-15...) 

• Tina skal have fat i Brugsen efter de penge for kalenderen, der er solgt der 

• Samarbejde mellem solbjerg if og os - sascha har snakket med en 

• Naboen er Daniel, som har boet i lejligheden før 

• Ønsker til ting: ny afspiller, nye stammer til bålstedet, en lampe mere til udenfor  

• Sankt hans - lørdag d. 23/6: Tina 

• Noget for seniorerne - noget med noget byløb og så evt. Noget sjovt efter det (kredsen vil 
gerne give til dette) 

• SLB; i august? - Pernille finder en dato (18-19 eller 25-26 august) 

• Kontakten til de gamle fra solbjerg - andre end Pernille som skal være med til at finde ud af 
hvem disse er (Annie og Berit) 

• Hjemmesiden - har man ideer så sig til 

• Forældrekontakt  

• Foto af leder og bestyrelse på hjemmeside og på væggene 
o Skilt med hvem man er og hvor man hænger sammen med 

• Der skal noget på væggene om hvad vi laver! 

• 55 grader nord giver ikke kredit pr. 5/5 - så vi skal finde ud af hvad vi skal stille op. Der er 
noget her som skal overvejes! Og så skal den tages op på næste bestyrelsesmøde og den 
skal vendes med lederne 

• Revisor? Maria Sommer? Elsebeth? 

• Ønske om lejr mere til de små i Tivoli 14. – 16. september 
 
 

Dagsorden til næste møde: 

 
Kalender 2018 
 

14. juni: Bestyrelsesmøde – kage Jens 

19. juni: Fællesmøde Sommer afslutning– med efterfølgende SLB spisning. 

23. juni: Sct. Hans arrangement med Lions (lørdag) 

29. juli - 5. august: Norgestur 2018 - Standlejr (seniorvæbnere, seniorer, ledere) 

14. – 16. september FDF og Spejderne indtager Tivoli Friheden 
18. november Kagens dag 
 


