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Formandens beretning:
Heidi (formanden) fortæller om årets gang i bestyrelsen og hvad bestyrelsen laver
- I januar havde bestyrelsen besøg af en foredragsholder ifb. specialpædagogiske tiltag i FDFarbejdet. Ex. blev der introduceret piktogrammer og brugen af det i arbejdet.
- Persondata-loven implementeret i Klovborg FDF. Se mere på FDF-Klovborgs hjemmeside.
- Understøtter FDFs lejre og ledernes arbejde.
- Kernehuset er malet.
- Kernehusets nye nabo (landejendommen) har sagt ”ja” til at slå græsset omkring Kernehuset.
- FDFs sheltere i Dalen er til fri afbenyttelse. Kontakt FDF hvis der er mangler. IDE: kan shelternes placering
lægges på hjemmesiden?
- Papirindsamling. Husk at bytte internt. FDF vil gerne have forældrene med til avisindsamlingen. Udviklingen
viser, at der kommer mere mindre papir og mere pap.
- Ønsker fremadrettet: Nye vinduer i Kernehuset
- Ønsker forældre der vil deltage til at lave mad til FDF-arrangementer.
- FDF sælger lodsedler.
- Ønske: at søge flere fonde
- FDF BUSK og travebanko den 28/10
- Bestyrelsen er med til generalforsamlingen i Tranholmhus
- Ønske er at holde kontingentet så lavt som muligt. Det betyder, at indtægterne er lavere end udgifterne, hvorfor
der er behov for at lave de øvrige aktiviteter såsom avisindsamling.
Kredslederens orientering:
- FDF-Klovborg er med i Hærvejens Netværk, der bl. a. laver Blå By og i Landsdel 4 , der laver kurser, lejre
(Norgesturen) og f. eks. Tivoli-turen
- Kredslederens arbejde er en del administrativt samt bl. a. holde møde med lederne og bestyrelsen
- Omtaler yderligere person-datalov og hvad det betyder. Gemmer ikke personfølsomme oplysninger
Lederrepræsentanter
- I det kommende år er der ikke større lejre.
Planlagte arrangementer
- Pilteweekend – datoen kommer senere
- 2-4. november – lejr for væbnere og seniorer
- 19. – 21/12 – hverdagslejr for seniorvæbnere og seniorer
- 8-10/2 Vinterlejr for alle
- 26/4 Piltedag m overnatning i Jelling
- 27/4: Blå By for alle i Jelling (i forlængelse af piltedag)
- Uge 31 sommerlejr for alle FDFere
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Husk at melde afbud, hvis FDFerne ikke kommer til FDF-aftenen for at undgå
bekymringer hos lederne
FDF benytter facebook til orientering + hjemmesiden under ”Nyheder”
FDF arbejder på, hvorledes der kan indsamles yderligere penge – måske fyrværkeri.
Husk praktisk tøj til FDF-aftnerne
Puslinge/tumlinge kan blive hentet i Klovborg SFO. Rigtig god ide og forældre udtrykker glæde ved ordningen.
Info til pilte og opefter: Klovborg får besøg fra FDF Gadbjerg på onsdag den 10/10. Mødetid er 18-20.
Thomas Holm tilbyder at reparere cykellygter eller donere et sæt cykellygter – TAK.

Regnskabet
Hanne Godskesen fremlægger indtægtsfordelingen samt udgiftsfordelingen for kalenderåret 2017
Derudover fremlægges uddrag af driften (indtægter og udgifter) for året 2018 indtil dd.
Tilskudsmuligheder fremlægges (OBS der forudses at der kommer reduktion i lokaletilskud)
Diverse: Kontingent 250 kr /½ år. Ved indbetalinger skal der huskes at noteres tekst (kontingent, lejr, navn), FDF
Klovborg har også mobile pay – 84313.
Valg af kredsbestyrelse
Marianne Baun, Linda Krogh samt Jesper Nielsen er genvalgt til bestyrelsen.
Derudover er Gitte Schmidt Christensen (Marius´s mor Pusling/tumling) vil også gerne være i bestyrelsen – er valgt
Suppleant: Eva Schou, Susanne Rasmussen, Mette Hedeager
Revisor: Lone Wiborg+ stedfortræder: Mette Hedeager - genvalgt
EVT
-

Hundeklubben i Klovborg benytter FDFs områder
Når FDFerne kommer på efterskole, kan de være hvilende medlem i Klovborg FDF for 75 kr/år.
Brugte skjorter sælges til halv pris. Lederne vil gerne lave en liste med brugte skjorter. Kan lægges på
Facebook.

Referent: Mette Hedeager.

Bestyrelsen mødes 6. november kl. 19 i Kernehuset.

