
FDF Solbjerg 

  

Bestyrelsesmøde 

21. november 2018 

Kl. 19.00-21.00 

Lystenlund 

  

Ansvarlig for kaffe/the + snacks/kage: Jens 

 

Dagsorden 

  

Til stede: Pernille, Andreas, Jens, Tina, Nadia, Karina 

 

19.00 (5 min.) 

1. Bemærkninger til dagsorden 

 

19.05 (5 min.) 

2. Referat fra sidste møde 

  

19.10 (30 min.) 

3. Siden sidst 

-Kalendersalg 

274 på selve dagen, derudover er der solgt noget i brugsen og til kagensdag. Desuden er 

der givet nogle gratis til fotografer og sponsorer.  

 

Til kalendersalgs aftenen var der desværre ca. 25-30 kalender der gik i stykker, da de blev 

slæbt hen af jorden - det skal derfor overvejes hvornår man er gammel nok til at gå i en flok 

rundt alene . Desuden skal det tænkes over hvad for nogle poser det er de har med rundt, 

da nogle af dem i år var meget store.  

 

Karina har været god til at få sponsorater til kalenderen. Vi skal huske at promoverer at man 

kan sende billeder ind til kalenderen, og at man kan dette hele året.  

 

Der er kommet godt ind. ca. 13.000 kr. efter betaling af trykning af kalender og Keld for 

opsætning. Her er medregnet det vi solgte i Brugsen sidste år. 

 

-Kagens dag 

Der var besøg af ca. 100 betalende mennesker, og også flere, da man besluttede at da 

kagen var skåret ud og folk havde taget, så stoppede indgangsbetaling, da de i år var 

mindre kage. 

 

Der var kun 3 personer til at pakke og hente ting ned fra loftet. Men der var flere til 

opsætning. vi skal være bedre til at have styr på hvem der kommer og hjælper med disse 

ting. 

I år var der 7-8 af kredsen ledere/bestyrelse tilstede - måske man kan tiltrække nogle 

forældre til at være med til at stå for det? 

 

Folk var i tombolaen med det samme. der var udsolgt allerede kl. 15.  



- Måske skal der prøve at findes flere præmier: Man kan evt. re-vurderer firmalisten vi 

har nu og se om man kunne tænke på de nye virksomheder i Solbjerg og måske 

prøve nogle ind i Århus? 

 

Der var 2 skærm i gang med en billeder fra møderne og arrangementerne, da vi ikke kunne 

have en stor skærm til at stå nogle steder 

 

Der kom nogle af de gamle FDFere som har hørt til kredsen engang. 

 

 

Der blev snakket på ledermødet om at man skal nedsætte et udvalg noget før, så man kan 

se på hvad arrangementet er og om man kan gøre noget nyt. 

- f.eks. havde vi i gamle dag et julemarked! 

- ikke banko, da Lions har denne! 

- aktivitet når kagen bliver skåret ud, så der er mindre ventetid 

-  

 

Brian og Andreas tog skiltene ned i går (tirsdag d. 20/11) 

  

-Landsmøde 

Carina og Pernille var afsted 

 

Der er kommet en del forskellige ting, dette kan man læse om på  

- https://fdf.dk/nyhedsoversigt/nyheder/ 

- https://secure.viewer.zmags.com/publication/367df9a8  

 

Der blev nemlig vedtaget en masse forskellige 

- specielt hvordan sammensætningen af kredsbestyrelsen er 

 

-Hvordan går det med forældrekaffe? 

Der skal være mere snak, men kaffe tager de ikke.  

 

Man skal bare huske at hilse på dem, og sætte gang i snakke, der skal altså stå en leder der 

ud til at gøre dette 

  

19.40 (20 min.) 

4. Huset – bliver husregler overholdt 

Tavle i vindfang 

Loftet 

 

Tina har skrevet ud et par gange på facebook - rengøringsmanden kommer ikke ind hvis der 

ikke er gjort noget.  

- Vi skal være bedre til at tage tingene med det samme i stedet for det bare står! Dette 

gælder især efter lejr 

- Alle klasserne skal hjælpe hinanden med at få gjort rent efter tirsdagsmøderne  

 

Der skal findes en løsning til hvordan man gør med vasketøj - desuden skal vanddunk og 

filter tømmes i tørremaskinen. 

https://fdf.dk/nyhedsoversigt/nyheder/
https://secure.viewer.zmags.com/publication/367df9a8


 

Væggene 

- Puslinge/tumlinge har lavet noget på væggen i værkstedet 

- vi har nu mange billeder og sådan, så måske man skulle sætte  dem i rammerne 

(Nadia og Pernille kigger på noget) 

 

Billeder: der er opdateret på hjemmesiden og lederne  

- dette skal skrives ud på facebook om hvor man finder billeder fra arrangementer og 

møderne (Pernille gør dette) 

- Frederikke har billeder fra kagensdag 

 

Tavlen (Fie, Jens og Frederikke har ideer her til) 

- vi har tavler på loftet! 

- Pernille skriver til FDF hvad fdf farven er på nummer.  

 

LOFTET: 

- der er et hængeparti med noget træ som skal ryddes op efter klatrerummet er lavet, 

som i øvrigt er mega godt! 

- Der står nogle printer, osv. som er fra ungdomsweekend. Dette står der da dem det 

normalt står ved er ved at renoverer. Så snart de er færdige så forsvinder det. 

- Maden fra Norgestur skal hentes ned, så vi bruger det 

 

Oprydning på loftet:  

Man bestemmer selv hvor det skal stå henne, men lav en mærkat på dette, så man ved hvor 

det skal være henne nu.  

- det skal være kan være  en leder og senior ting, hvor man gør det lidt hyggeligt - kan 

laves i sammenhæng med noget planlægningsmøde? 

- kig på nogle datoer  

- Tina vil gerne bage kage eller pizza.  

 

Skabene som hver klasse skal ryddes op, kan gøres i sammenhæng med oprydning på 

loftet. 

 

19.50 (20 min.) 

5. Hvordan går det med Seniormøderne? 

Søndag d. 25 skal de ud og gå om søen, så de kan få mærke 

De må lave dag for løbeklubben, og planlægning af dette. De vælger selv dato. 

 

Adam er kommet tilbage :)  

 

De er gode til at lave møder for hinanden! Men de vil gerne der er andre som byder ind med 

noget, så det ikke kun er dem selv.  

 

Lederne vil gerne lave mødet for dem men der skal være en kalender hvor man booker sig 

ind. De har ikke noget de sådan vil, noget FDF. Men de er forskellige så der skal være noget 

til hver.  

- Kalenderen man kan book ind på ligger i fælles drevet 

 



Philip vil gerne lave nogle møder - kan klatre og kano.  

 

seniorer efter sommer 2019: 

Der skal gøres noget, så dem der bliver seniorer næste gang skal prøve hvordan det er at 

være seniorer. Der skal laves noget overgang, da der er et spring mellem dem. 

 

Vi skal gøre noget for at holde fast i dem! 

 

MAN skal huske kurserne; både UNG 3, ⅞ klasses, seniorvæbnerkursus osv.  

 

20.10 (30 min.) 

6. Budget for næste år 

Kontingent er færdig med at blive opkrævet.  

Den største indtægtspost, vi har er fra kommunen, ift. det tilskud vi får. 

 

Virksomhedstypen er ændret til frivillig forening med samme cvr nummer.  

 

Regnskab kan opgøres nu, da det kontingent er færdig.  

 

På nemtilmeld står der rigtig mange penge - overskuddet er akkumuleret over flere år, da det 

ikke er blevet trukket ud efter lejr og ture.  

 

Spørgsmål til budget: 

● er der nogle store ting?  

○ Vi vil gerne tænke i at bygge noget Bålhytte, så der skal sætte nogle penge af 

til dette 

○ Nye trangia - ca. 10 stykker med gasbrænder 

○ Redningsveste - forskellige størrelser især til når vi udlejer dem 

○ Nye dolke til vores dolke kasse, da dem vi har ikke er særlig gode 

○ evt. noget på kanonerne - her skal Rune spørges 

● fra sidste år 

○ reparation af cirkustelt 

○ reparation af trailer 

 

Budget ligesom sidste år, men noget mere rengøring. Cirka samme antal medlemmer.  

 

Forventer at bruge 1.500 kr. på regnskabsprogram, så det er nemmere at holde styr på. 

 

DUF har lavet en ny pulje,som man kan søge penge fra - det kan være vi skal overveje dette 

til nogle af de ting vil gerne vil (https://duf.dk/nyhed/dufs-lokalforeningspulje-aaben/) 

 

20.40 (20 min.) 

7. Eventuelt 

FDF Bussen - skal vi book den til noget arrangement til næste år? 

 

Det kan godt være at kredsen skal have et kort, til når vi skal have vekselpenge og andet? 

 



Brugen af huset: Vi kan godt bruge det til FDF brug og forskellige ting her indenfor (f.eks. 

gensyns weekender og små lejr), men vi vil ikke have naboklager! Vi bruger det ikke til privat 

brug.  

 

Kredsen fremadrettet - en dag hvor forbundssekretær Rasmus vil komme og snakke med os 

om hvilke værdier og mål vi har for FDF Solbjerg  

- Laust, Brian og Brian skal snakke med hvem der er af de “gamle” - vi eventuelt kan 

inviteret til at få flere syn på ovenstående  

- Pernille finder noget dato til dette.  

 

Både juleafslutning og opstart efter jul bliver forældre inviteret og der er gang i 

planlægningen af dette.  

 

Der er frivillig fest i tivoli friheden (d. 5 december) - det vides ikke hvem fra Solbjerg konkret 

der er tilmeldt, men der er nogle tilmeldt 

 

Internettet er ikke særlig godt! Måske skal der et nyt stykke udstyr til? 

Det vi har nu giver vi 800 kr. pr. kvartal  

 

Tina laver mad til leder/bestyrelses hygge efter juleafslutning d. 11/12  :)  

 

Pernille laver noget beskrivelse om hvad man laver som leder, bestyrelse osv. Som måske 

kan give forældrene et indtryk af hvad man laver i bestyrelsen/leder flokken, så vi kan få 

flere forældre med. 

 

  

Dagsorden til næste møde 

  

Kalender 2018 

  

11. december: Fælles Juleafslutning med efterfølgende Leder/bestyrelses hygge 

        

Kalender 2019 

  

9. januar: Bestyrelsesmøde – Nadia tager kage med 

15. januar: Fælles opstart 

11. – 15. februar: 7. – 8. klasse kurser 

20. februar: Bestyrelsesmøde – Andreas tager kage med 

22. – 24. februar: Kredsweekend 2019 Bjørnebo 

10. marts: Folkekirkens Nødhjælps indsamling 

12. marts: Generalforsamling 

3. april: Bestyrelsesmøde – Karina tager kage med 

6. april: Arbejdsdag 9-15 

17. – 22. april: Påskekursus 

3. – 5. maj: Lederkursus på Sletten 

22. maj: Bestyrelsesmøde – Tina tager kage med 

29. juni – 6. juli: Sommerlejr 2019 Skovhuset Skivholme 

 


