
   

 

FDF Solbjerg 
 
Bestyrelsesmøde 
9. januar 2019 
Kl. 19-21 
Lystenlund 
 
Ansvarlig for kaffe/the + snacks/kage: 

Dagsorden 
 
Til stede: Andreas, Jens, Tina, Mette 

 

19.00 (5 min.) 

1. Bemærkninger til dagsorden 

19.05 (5 min.) 

2. Referat fra sidste møde 

19.10 (20 min.) 
3. Årets projekt bålhytte, udekøkken – hvad siger lederne? 
Der skal nedsættes udvalg, så vi kan undersøge priser og tilladelser og herefter eventuelle 
legater/sponsorater.  
De fremmødte mener der er stemning for en bålhytte men lederne skal tage det op på næste 
ledermøde.  
Der skal nedsættes et udvalg med rep. Fra ledere og bestyrelse. 
 
19.30 (10 min.) 
4. Fastlægge datoer for årets indtægtsgivende arrangementer 
Kagensdag 17. november (bestil 55g nord bussen/Tina) 
 
Eventuelle nye tiltag? 
Undersøge om vi kan være med til at tage valgplakater ned. Mette/Tina 
Det ’nye’ julemarked i fritidscenter – evt. bod med brændte mandler. Have lavet bolcher til 
møderne op til. Skumfiduser. 
 
19.40 (40 min.) 
5. Regnskab og budget 
2018: Flere poster er overskredet. Tilskud til leder udd. 2017 er ikke kommet fra kommunen. 
Vi har brugt flere penge på klasserne end budgetteret. 
2019: afsat 125.000 til bålhytte, trangier, redningsveste, andet. Alt er skruet lidt op… 
 
Spørg Elsebeth mht. revisorposten /Tina 
 
Kredsens tal: 
81 medlemmer 61børn 20 voksne 13 pus/tumlinge 16 pilte 19 væbner 9 seniorvæbner 6 senior 10 
ledere. 
 
20.00 (30 min.) 
6. Eventuelt 
Hævekort: det skal godkendes på generalforsamling for at få sådan et i banken! 



   

 

 
 

Emner til næste møde: 

Udvalg til at planlægge Generalforsamling, som nu hedder årsmøde. (Fremover må der ikke 

arrangeres at lederne skal have børnemøder samtidig – de skal have mulighed for at deltage i 

mødet! 

Udvalg til at planlægge Arbejdsdagen: rydde op i kanoskur, loft, lys i klatrerum, flyt kontakt i lille 

lederrum. 

 
 
Kalender 2019 

  

15. januar: Fælles opstart 

29. januar: Ledermøde 

2. februar: SLB FDF Solbjerg i fremtiden, sammen med forbundssekretær Rasmus. 

9. februar: Julehygge – husk nemtilmeld 

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

20. februar: Bestyrelsesmøde – Andreas tager kage med 

22. – 24. februar: Kredsweekend 2019 Bjørnebo 

5. marts: Ledermøde 

10. marts: Folkekirkens Nødhjælps indsamling 

12. marts: Generalforsamling 

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 


