
   

 

FDF Solbjerg 
 
Bestyrelsesmøde 
20. februar 2019 
Kl. 19.00-21.00 
Lystenlund 
 
Ansvarlig for kaffe/the + snacks/kage: Andreas 

Dagsorden 
 
Til stede: Andreas, Jens, Tina, Mette, Anders, Pernille, Nadia, Karina 

 
19.00 (5 min.) 
1. Bemærkninger til dagsorden 
 
 
19.05 (5 min.) 
2. Referat fra sidste møde 
 
19.10 (20 min.) 
3. Byggeprojektet 
Udvalget (Malene, Sascha, Brian og Andreas), sætter sig sammen inden næste ledermøde 
(5. marts) og kommer med mindst 3 forslag til projekter. Hvem er med fra bestyrelsen? 
Anders er med. Foreløbig tanker er en bålhytte. Inden vi kontakter kommune skal vi blive enige om 
hvad der skal laves. 
 
19.30 (20 min.) 
4. Generalforsamling 12. marts kl. 18.15-20 
Udvalg til at planlægge (som nu hedder årsmøde. Fremover må der ikke arrangeres at lederne 
skal have børnemøder samtidig – de skal have mulighed for at deltage i mødet!) 
Vi laver samme som sidste år. Andreas bestiller mad. Pernille sender invitation/tilmelding. Seniorer 
arrangerer børneaktiviteter. Pernille laver året der gik. 
 
19.50 (20 min.) 
5. Arbejdsdagen 6. april 9-15 
Udvalg til at planlægge Arbejdsdagen. Opgaver: rydde op i kanoskur, loft, flyt kontakt i lille 
lederrum. Karina har fliser til raftestativ. Trailer. Hovedrengøring. Havemøbler skal males. Husk 
dymo. Skabe med materialer skal ryddes op. 
Anders, Pernille, Tina, Andreas, Nadia kommer (A og N skal lave VM). 
Tina laver invitation. 
 
20.10 (20 min.) 
6. Indtægter 
Flere indtægtsgivende arrangementer fx tage valgplakater ned eller julemarked. Brian foreslår p-
vagt til tall ship races. 
Stemning for julemarked. Vi har endnu ikke fundet ud af hvordan det foregår med valgplakater. 
 
 
20.30 (10 min.) 
7. FDF Solbjerg i fremtiden 
Tanker fra SLB dagen. 



   

 

Kredsledelsen – Carina og Marie Mortensen vil gerne træde ind som kredsledelse – i første 
omgang sammen med Pernille. Maria Rytter vil gerne hjælpe med overdragelse. Sammen skal de 
finde hvad vi skal gøre mere i forhold til vores værdisæt. 
 
SLB dagen talte vi om vores værdisæt, hvad gør vi godt. Fællesskab, samarbejde, relationer. 
Aktiviteter i forhold til vores værdier i fremtiden. 
 
20.40 (20 min.) 
7. Eventuelt 
Ny leder i kredsen Frida været i FDF i mange år fra Beder/Malling, har været Giv-et-år 
medarbejder på Rysensten, været med i Tivoli-arrangementet. Vil gerne være væbner leder. Har 
tidligere været puslinge leder. 
VM er godt i gang – børnene går meget op i det. 
Puslinge/tumlinge møder: lederne skiftes til at hjælpe Pernille.  
FDFfterretningstjenesten i kredsweekenden - alt er klar. 43 tilmeldte voksne og børn. 
Sommerlejr er Rum tema, med sammenskudsgilde til afslutning. Skivholme ved Galten.  
 

 

Emner til Dagsorden til næste møde: 

 
 
Kalender 
2019 

 

22. – 24. februar: Kredsweekend 2019 Bjørnebo 

5. marts: Ledermøde 

10. marts: Folkekirkens Nødhjælps indsamling 

12. marts: Generalforsamling 18.15-20.00 

3. april: Bestyrelsesmøde – Karina tager kage med 

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 

 


