
   

 

FDF Solbjerg 
 
Bestyrelsesmøde 
29. august 2018  
Kl. 19-21 
Lystenlund 
 
Ansvarlig for kaffe/the + snacks/kage: Tina   

Dagsorden 
 
Til stede: Pernille, Andreas, Jens , Karina, Mette, Tina, Nadia 
 
19.00 (5 min.) 
1. Bemærkninger til dagsorden 
 
Nadia kommer i stedet for Sascha, som seniorrepræsentant 
 
19.05 (5 min.) 
2. Referat fra sidste møde 
 
19.10 (20 min.) 
3. Opfølgning på SLB  
-Forældrekaffe 

Der skal være kaffe klar og en som står og kan snakke og tage imod spørgsmål 
-Tavle med foto 

Så forældre kan se hvilke ledere, der er på de forskellige hold – andet end hvad ens 
børn siger 
Lederne – navn, telefonnummer på nogle, interesser og evt. andet 

-Mere synlig på hjemmesiden 
Præsentation af hver klasse og hvem der er ledere.  
Et telefonnummer, hvor man kan skrive til lederne og bestyrelsen 

-Navneskilte 
 
Vi skal være bedre til at vise os ude i byen også, for at vise hvem FDF Solbjerg er og at vi også 
støtter op omkring byen 
 
 
19.30 (20 min.) 
4. Huset 
-Der skal noget nyt på væggene 
-Husreglerne skal overholdes 
-Andre tiltag 
 
Vi skal alle være bedre til at rydde op efter hinanden! Så alt spiller! 

Skal opgaverne fordeles på klasserne? 
Vasketøj? Seniorer?  
Oprydning efter ting – skriv ud hvis man skal have hjælp 
Aftaler! 

 
Ny på væggene – husk at man gerne må gøre dette 

Puslinge/tumlinge har planlagt noget i efteråret 
Skal hvert hold have et rum, de kan gøre noget ved? 

 
Andre tiltag? 

Ny lameringsmaskine – Tina 
Rum til klatregrej – Andreas? (ledermøde – Brian) 



   

 

 
Kano ting ift. Når vi er sammen med ungerne 
Redningsveste (Maria har snakket om dette) – Pernille skriver 
 
Sig til hvis der er noget, som der mangler 

- nyt køkken 😊 

- karmen ovenpå? Spørg Andreas 
 
 
20.00 (20 min.) 
5. Kagens Dag 
Hvem gør hvad?       
 
Fritidscenteret er booket! Og datoen er d. 18. november  
 
Skal vi kører efter den skabelon vi plejer eller skal vi noget andet 

Tombola – samles gevinster ind! Meget benarbejde  
 
Kender man nogen som vil sponsere noget, så skriv! 
Har man ideer til aktiviteter, så sig til! 
 
Udvalg: Tina og der skal spørges på ledermødet 
 

Pernille er ikke at finde i Solbjerg denne dag, da der er landsmøde ved FDF 
 

 
Kalenderen: 
Den er sendt ud til nogle af dem som plejer! 
Skriv ud omkring billeder og at vi mangler disse til kalenderen (andet end natur) 

Kriterier: sted, måned og kort tekst 
Der skal gerne være flere personer på 
 

Købere, der kan spørges: 
- Mette fund 
- Rengøringsmanden 
 
 
Kanoudlejning, der skal rettes telefonnummer! 
 
Der skal skrives noget på hjemmesiden om kagensdag og kalenderen, og der skal gøres, så man 
kan finde frem til dette (Pernille) 
       
  
20.20 (20 min.)  
6. Status på regnskab 
 
Til dagsdato er der et underskud på 2.000 kr., men dette er fint, da der kommer penge ind her om 
lidt 
 
Vi har brugt lidt flere penge på kursus til lederne 
 
Spørgsmål: one.com – kreditkort – hvem betaler dette? 
 
Marie har søgt om penge til førstehjælpe – lions 7.000 kr. og tryk 10.000 kr.  
 
FDF har indgået aftale med mobilepay, så vi ikke skal betale afgifter! 
 



   

 

Handel 55 grader nord 
Der er stadigvæk kredit, men hvad gør vi? 
 

 
20.40 (10 min.)  
7. Børneattester  
Er der opdaterede attester på alle? 
 
Maria har sendt en liste til Pernille, hvor der står hvem der har for FDF Solbjerg 
 
Hvem vi allerede ved der mangler: 
- Mette 
 
 
20.50(10 min.)  
8. Eventuelt 

Uventet besøg, hvor der stod tyske piger, hvor de troede de skulle låne kredshuset, 
hvor Rune var heromme og snakke med dem – disse fik lov at låne shelterne. 
 
Derudover har der været indbrud i huset over sommerferie – døren var åbnet og har 
kigget i skabene, men der var ikke blevet taget noget. Døren og husmuren var lidt 
ødelagt. 
 
Der er legens dag i forhold til FDF d. 1. september, vi skal have denne i års 
kalenderen, så vi er opmærksomme på dette 
 
Kanoudlejning, hvor man ringer til Rune og hører om dette! 
Som FDF Solbjerg, skal man også skrive til Rune og hører om man må bruge 
 
Shelter må man heller ikke bare bruge, her skal man også ringe til Rune! 
 
Møderne om tirsdagen handler om koordinering, så lederne skal være gode til at 
snakke om dette.  
 
Seniorer – Klaus vil gerne holde møder for dem en anden dag end om mandagen – 
noget FDF relateret og der skal være nogen der kommer 

De skal finde ud af hvad de gerne vil! 
Da der er flere som gerne vil lave noget for dem – der er aktivt (knob, 
klatre, gå osv.) 
 

Sæsonstart - 77 medlemmer 
Husk de skal have klippekort, så man kan se hvor mange gang de har 
været af de 3 gratis gange 
 
Når de er meldt ind, skal de have en velkomstpakke – blå bog, 
sangbog, ziptag og forældre intro 
 

 

Dagsorden til næste møde 

 

Kalender 2018 
 

12. september: Ledermøde 

14. – 16. september: FDF og Spejderne indtager Tivoli Friheden 
22. og 23. september: Førstehjælpskursus 
3. oktober: Bestyrelsesmøde 



   

 

8. oktober: Ledermøde 
13.-19. oktober: Efterårsferien:  Senior og Senior væbner kurser 
6. november: kalendersalg 
14. november: Ledermøde 
18. november: Kagens dag 
21. november: Bestyrelsesmøde 
 
Kalender 2019 
 
9. januar: Bestyrelsesmøde 
20. februar: Bestyrelsesmøde 
10. marts: Folkekirkens Nødhjælps indsamling 
3. april: Bestyrelsesmøde 
22. maj: Bestyrelsesmøde 
 
 


