
Referat Klovborg FDF Årsmøde 18/5-2022 

Heidi bød velkommen, og vi sang en lille sang. 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Der er indkaldt rettidigt iht vedtægter. 

2. Orientering om bestyrelsens arbejde og kredsens liv 

Formand Heidi: 

Sidste år blev der holdt skævt årsmøde for at få det til at passe bedre. Men fra i år er vi tilbage i normal 

gænge. 

På trods af Covid har vi haft et rigtigt aktivt år. Der er samlet ind til bålhytte, og der er søgt fonde. Der er 

indsamlet så mange penge at bålhytten er blevet en realitet. Vi inviterer til indvielse når bålhytten er 

færdig. 

Der er indsamlet til mastesejl. Det er allerede taget i brug, til blå by kom det op for første gang, og det 

håbes at der er plads til det på landslejr. 

Travebanko blev afholdt udendørs, med udsolgt af alle plader, selvom der var Corona. 

Blå by skulle være afholdt i 2020 men blev først afholdt i år pga Corona. 

Bestyrelsens opgave er at sikre en sund og god økonomi, hvilket vi gør igennem ansøgning af fonde, avis 

indsamling, lodseddelsalg og meget mere. Ikast-Brande kommune har indstillet papirindsamling, hvilket 

betyder at vi mister den indtægt. Den sidste indsamling bliver i august 2022. 

Vi er interesseret i at høre hvis nogen har gode ideer til pengeskabene aktiviteter. 

Vi er også nødt til at kigge på kontingentet. Vi prøver at sikre at det bliver holdt nede så det ikke er på 

grund af økonomi at folk vælger FDF fra. 

Vi prøver noget nyt og prøvede sidste år Duedag i Ejstrupholm. Vi samlede 3000kr. ind på selve dagen, ved 

salg af de lopper som Klovborg havde samlet sammen til os.  

Vi er så stolte over vores ledere. De gør et enormt godt stykke arbejde. I brænder for at være sammen med 

vores børn.  

Vi har holdt på vores FDF’er.  

Tak til bestyrelsen. Der gøres et stort stykke arbejde her også. 

Tak til forældre for at lade os være sammen med børnene. 

Vi holder Sankt hans som ligger en torsdag hvilket betyder at onsdagsmødet bliver flyttet til om torsdagen. 

Slutteligt vil vi gerne sige at forældrene er meget velkommen til at komme til os, hvis de har noget. 

Kredsleder Vagn: 

Lederne er simpelthen så fantastiske. Det var meget få aflysninger der var i efteråret under Corona da det 

var online. Alle synes det var en fantastiks god oplevelse. Sammenholdet mellem lederne opleves som en 



god ting. De spiser sammen og får der vendt aftenens program, og får snakket sammen. Vi er den billigste 

kreds fordi lederne er rigtig gode til at lave noget af de ting de har og er kreative.  

Den gode stemning smitter af på børnene. Alle skal med på landslejr. Det er historisk at alle der kan skal 

med. 

Det anbefales at kigge på FDF’s Facebook side, da den fungerer lidt som en dagbog over alt det der er sket i 

kredsen gennem tiden og med en masse billeder. 

Numlinge arbejdet er godt i gang. Numlinge er de børn fra 0-5 år. Det er kommet for at blive. Det foregår 

altid ude med bål og hvad der findes i naturen der kan laves til suppe eller the eller lign.  

Det der fylder lige nu og især for lederne er landslejr. Vi bruger meget Facebook og sms. Er det fint med 

sms? Det fungerer fint, og det program der bruges, bliver gratis i efteråret. Så sms bruges fremover. 

Kredsledelsen er blevet udvidet, ved at Mona er blevet en del af dette.  

Det betyder så også at Vagn stopper som kredsleder til sommer, men ikke for at overlade det hele til Mona. 

Han håber at det kan fortsætte med at der er 2 personer som kredsleder. Vagn har været kredsleder siden 

2010 og synes at det er længe nok. Han beholder skjorten og deltager stadig meget gerne ind imellem.  

3. Fremlæggelse af regnskab og budget 

Hanne: Vi får alle udleveret regnskab på papir. Regnskabet kan findes på FDF’s hjemmeside. Regnskabet er 

kun for kalenderåret 2021.  

4. Valg til kredsbestyrelsen 

På valg er Heidi og Betina – begge stiller op til genvalg.  

Vi har ikke loft på antal og derfor er begge valgt sammen med Gitte Johansen og Kirsten Rosiak. Der 

afholdes møder efter behov 

5. Valg af suppleanter 

Vi har haft Mette H og Karina på valg. Mette ønsker ikke genvalg. Karina vil gerne vælges ind igen. 

6. Valg af revisor samt stedfortræder for denne. 

Lone vil gerne stille op igen som revisor og er valgt ind. Stedfortræder bliver Thomas Holm Krogh 

7. Evt.  

Vagn vil gerne sige tak til Anders for at være tovholder på bålhytten.  

Mona vil gerne opfordre til at vi går og summer over pengeskabene aktiviteter. Der er ikke nogen ideer der 

ikke er gode.  

 


