
Referat fra FDF Klovborg årsmøde den 9. oktober 2019  

 

1. Valg af dirigent  

Thomas Holm 

2. Orientering af bestyrelsens arbejde - Heidi Holm Krogh 

- Godt fælles januar-møde med bestyrelsen samt lederne hvor der var besøg af LEGO-mand, der 

fortalte noget om leg.  

- Numlige-hold er opstartet for børnegruppen, 0-5 årige. Det virker som en succes.  

- Sankt Hans arrangement – Introducerede Klovborgpølsen samt med båltale. Vil lave det en gang 

til.  

- Kulturnat hvor FDF lavede et sanseløb – også en fantastisk succes med mange fine 

tilbagemeldinger.  

- En stor tak til FDF-lederne, der yder et fantastisk arbejde samt indsats. Utrætteligt arbejde, 

opfindsomme tiltag osv. – FLOT  

- Papirindsamling: 4 gange om året og det er en stor indtægt. Forældredeltagelse er vigtigt, da det er 

et hårdt arbejde.  Oplevelse at der kommer mere pap end tidligere men væsentligt mindre papir. 

Priserne på genbrugspapir er dalende. Derfor er det vigtigt at holde fast og finde nye indtægter.  

- Bestyrelsens arbejde i året er eksempelvis: Kernehuset vedligeholdes, madlavning til lejre, 

madlavning til generalforsamling mm.  

- Nye ledere – gerne have flere  

- Søger fonde mhp nye telte eller hvad lederne kan se, der mangler.  

- Samler gevinster ind til travebanko – den 27. oktober.  

- Bestyrelsen har besluttet at holde kontingentet så lavt som muligt. Derfor er det vigtigt, at der ydes 

et stort arbejde med at samle penge ind andre steder. Kontingentniveauet holdes uændret. 

- Kommende år: 1) FDF BLÅBY skal foregå i Klovborg i foråret 2020. 2) Arbejde med at få en ny 

bålhytte 

- Kom gerne til bestyrelsen hvis der er spørgsmål eller andet.  

 

Orientering fra kredsens liv - Vagn H. Sørensen 

- Næste år bliver FDF 70 år.  

- Numlinge-holdet er opstartet – rigtig hyggeligt 

- Leg og relationer er vigtig i FDFs arbejde. Talt om at det er godt at være legende sammen. Alle skal 

føle sig med. Lederne dygtige til at inkludere alle.  

- Kom til lederne hvis vi/forældre fornemmer, hvis der er observeres at der er nogle som er kede af 

det eller mistrives.  

- Godt alle udfordres. Grænserne flyttes. Den sejr gør noget godt for børnene. Hvis vi/forældre 

oplever at det er for store udfordringer så kontakt lederne.  

- Faldende børnetal – bl. a. grundet lavt børnetal i byen. 

- Kommende missionstema knytter sig til 3 af FNs verdensmål. 

- FDF tjekker hvert år samværsregler i kredsen. Disse kan ses på hjemmesiden.  

 

 



Orientering fra lederne - Line og Emilie 

- Det går godt  

- De store er i gang med et sheltermærke 

- Til næste år er der seniorcity. Der arbejdes på om der er interesserede deltagere. Seniorcity er en 

optakt til landslejren hvor det lærer andre unge fra andre kredse.  

- Landslejr i 2021 – tænk på gode gaveønsker allerede nu.      

- Sommerlejr i uge 30 2020 – en kredssommerlejr. Det bliver i Tranholmhus.  

 

Indslag fra Rasmus Ottosen – Landsdels-sekretær 

- Fortæller om FDFs arbejde på landsplan 

- Udviklingsmål i FDF: 1) det gode klassemøde 2) fortællingen ude i det lokale samfund 3) børn og 

unge i naturen. Friluftslivet i nutiden – hvordan kan man tænke friluftslivet – nytænke.  

- FDF arbejder også med, hvordan det bliver nemmere at lave kredsarbejdet.  

 

3. Regnskab og budget 

Hanne G orienterer. Regnskabet følger altid kalenderåret.  

- Forklarer om fordelingen af indtægterne i året 2018 (ca 107.000 kr)  

- Forklarer om fordelingen af udgifterne i året 2018 (ca 156.000 kr) 

- Forklarer uddrag af driften for året 2018 

- Tilskudsmuligheder  

1) Aktivitetstilskud 2) lokaletilskud 3) ekstraordinære lokaletilskud 4) lederuddannelse 5) 

Papirindsamling 

Der er sket ændringer  - fra 2020 falder lokaletilskuddet til 75 % hvor der tilligere blev dækket 100 

%. Det betyder, at der skal findes flere penge her.  

- Kontingent er 300 kr /halvår (15 sep og 15 feb). Husk altid navn og beskrivelse på indbetaling  

 

4. Valg kredsbestyrelse 

Heidi H og Betina N er på valg og modtager begge genvalg. De er begge valgt   

 

5. Valg af suppleant  

Susanne R og Mette H er valgt 

 

6. Revisor 

Lone Wiborg er valgt – stedfortræder: Mette H 

 

7. Eventuelt 

- Nyt logo til FDF 

 



 

Datoer  

27/10 – BUSK og travebanko - også for Numlinge-familier 

23/11 - Papirindsamling  

24/11 – Numligemøde 

16 – 21/12 Hverdagslejr 

17/4 - Pilteovernat ifm. Blå by 

18/4 - Blå by i Klovborg  

Uge 30 Sommer lejr i Tranholmhus  

 

 


