
   

 

FDF Solbjerg 
 
Bestyrelsesmøde 
3. april 2019 
Kl. 19.00-21.00 
Lystenlund 
 
Ansvarlig for kaffe/the + snacks/kage: Karina 

Dagsorden 
 
Til stede: Andreas, Tina, Mette, Anders, Carina, Marie, Nadia 

1. Bemærkninger til dagsorden 

 

2. Referat fra sidste møde / Referat fra Årsmøde 

- 7 forældre, en masse ledere, hele bestyrelsen og kredsledelsen 
- Mulighed for alle i kredsen til at deltage blev snakket om – indtil videre spørges lederne om 

de vil deltage på årsmøde eller være med børnene. På sigt kunne man tænke i at involvere 
børnene 

 
3. Konstituering af bestyrelse efter Årsmøde 

- Karina gør et flot arbejde med at søge penge mm.  
- Hvis nogen vil samle billeder ind til kalenderen, er opgaven fri at tage 

o Det indebærer at samle billeder ind via kontakt til institutioner, Solbjerg borgerne, og 
andre steder 

 
4. Præsentation af den nye kredsledelse 

- Solbjerg NU skrivning skal måske gives videre til en anden end Maria Rytter, det tages med 
på næste ledermøde 

- Rollerne er fordelt, men man kan bare kontakte en af os, så sender vi videre 
 
5. Opgaver i forbindelse med byggeprojekt 
- Malene, Sascha, Brian og Andreas har først ’byggemøde’ den 16. april, men vi skal have nedsat 
udvalg til at skaffe legater og sponsorater. 
-Anders og Tina skal holde møde med ledernes repræsentanter fra byggeudvalget 
- Marie vil gerne hjælpe med at tegne, og med at søge penge ind 
- Vi vil gerne have et par nye trangiaer, og måske gasflasker. Carina laver status på det på et af de 
kommende møder. 
 
6. Udvalg indtægtsgivende aktiviteter 
-Der er tidligere foreslået: rennatur.org, tage valgplakater ned, julemarked (Evt. det nye Solbjerg 
fællesråd står for), p-vagt til tall ship races. 

- Rennatur.org tages med på næste ledermøde, Marie skriver til dem, får en rute, og tager 
det med på næste ledermøde 

- Tall ship Races er den 1.-4. august  
- Classic car race er 17.-19. Maj  
- Valgplakater – tag ned – Nadia undersøger det nærmere 
- Julemarked, 1. lørdag i December – Tina tager kontakt  

o Bolcher eller småkager (man tjener ikke noget på dekorationer)  
 



   

 

7. Sct. Hans sammen med Lions søndag 23. juni 
Det er en søndag i år, man kunne derfor fx bygge noget op lørdag/søndag. Vi kommer minimum 
med det samme som sidste.  

- Udvalg til at planlægge aktiviteter (tages med på næste ledermøde) 
- Hvem deltager 

o Tina, Marie (måske med Trine), Seniorerne 
- Vi skal stille op fra kl. 17. Børnebål skal tændes kl. 18.30 

 

8. Eventuelt 

- Fjeldtur/Skotlandstur – vi tager det op på ledermøde, og laver et udvalg, men vi hælder 

mest til skotlandsturen 

- Julefrokosten 

o Næste år bliver det holdt den 23. november, Tina er tovholder på et udvalg.  

- Sommerafslutning 11. juni + lederhygge med grill bagefter 

- Teltet bliver lavet den 5. Maj, der skal laves ny indpakning til den 

 

Dagsorden til næste møde 

 
Kalender 2019 
 
6. april: Arbejdsdag 9-15 

17. – 22. april: Påskekurser 

3. – 5. maj: Lederkursus på Sletten 

7. maj: Ledermøde 

22. maj: Bestyrelsesmøde – Tina tager kage med 

11. juni: Fælles sommerafslutning 

23. juni: Sct. Hans aften 

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

13-15. september: Senior festival KE 

17. november: Kagens dag 

 


