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1. Dirigent: Thomas Holm valgt 

2. Formanden fik ordet: Orientering om bestyrelsens arbejde og kredsens liv. 

Bestyrelsen og lederne havde igen i januar en inspirationsdag. Her blev udfærdiget samværsregler 

og værdier for Klovborg FDF. De dem på den nye hjemmeside. 

Bestyrelsen bakker op og sætter stor pris på ledernes store arbejde. 

Kernehuset: Indgangspartiet er skiftet 

Lederrekruttering og fastholdelse er drøftet med bl. a. landsdelens sekretær. Der er nu kommet to 

nye ledere til de store og en ny til de små. 

Klovborg FDf har fået MobileBay  - nr. 84313 

Papirindsamling er et område, der giver mange indtægter til FDF. HUSK at sende børnene af sted. 

OBS: Pilte SKAL have en voksen (forælder) med. På hjemmesiden findes en plan, hvornår ens barn 

skal deltage i indsamlingen. Vær OBS på selv at bytte. Det tilstræbes, at søskende har samme 

lørdag. 

Bestyrelsen står for lodseddelsalget hvert år og søger tilskud fra fonde til diverse udgiftsposter. 

3. Kredslederen: Præsenterer den nye hjemmeside for Klovborg FDF. 

Uddelte sedler og indbydelser bliver som hovedregel lagt på hjemmesiden, hvor de kan hentes - 

info om lejre m.m. 

Kredsen har været udfordret på ledere og har manglet meget - og gør stadig. Dog er der lige 

kommet 2 til de store og 1 (-2) ved de små. 

Vil gerne have feed-back om aktiviteterne - og også ved stop. 

FDF bruger SMS til meddelelser. Bruger også Facebook rigtig meget til hurtige beskeder og 

billeder. 

giv meget gerne besked til lederne, hvis børnene ikke kommer. 

4. Lederne (v. Susanne): Puslinge-Tumlinge sommerlejr bliver i uge 27 - dog ikke alle  

dage (hold øje md hjemmesiden). Pilte sommerlejr bliver sammen med Bryrup og  

Gadbjerg piltene fra søndag (i uge 27) til torsdag i uge 28. 

Væbnere og opefter skal til Norge fra 29/7-5/8. Vigtigt at tilmeldingen og forskuddet  

på 500 kr. ordnes inden 1. november. Prisen bliver 1650 kr. i alt med rejser.  

Det bliver en ’oplevelsestur’ og ikke en hård fjeldtur. Gode sko, sovepose og  

liggeunderlag er vigtigt samt en dags-rygsæk. Pakkeliste kommer senere.  

Spørgsmål kan rettes til Susanne - og hjemmesiden vil blive opdateret, når der er nyt.  

Der er fortræningsweekend d. 16-16/3 - VIGTIGT at sætte X i kalenderen. 

Pilte skal på mini-tur til Hardsyssel Efterskole. 
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5. Regnskab (Hanne Tønnesen). 

Gennemgang af indtægter og udgifter for 2016 - samlet set et underskud. 

Gennemgang af status frem til d.d. i 2017 hvor der har været indtægter på ca. 28.000 

kr. og udgifter på ca. 19.000 kr. 

Gennemgang af tilskudsmuligheder og -områder. 

Nyt: FDf har fået MobiulePay - nr. 84313. Kan benyttes til alle betalinger til FDF - 

husk navn og hvad det drejer sig om 

Kontingent fortsat 250 kr. halvårligt. Husk at betale!  

6. Derefter var der valg til kredsbestyrelsen. Heidi Holm, Betina Nielsen og Heidi Winther 

var på valg, stillede op igen og blev valgt. 

Som suppleant blev Susanne Rasmussen og Eva Schou valgt. Som revisor blev Lone 

Wiborg genvalgt, og Mette Hedeager blev stedfortræder. 
 

 

Tak til alle, der var med. 

Og tak for dejlig mad til Susanne og Kent! 

 

 


