
   

 

FDF Solbjerg 
 
Bestyrelsesmøde 
4. oktober 2018 
Kl. 19.30-21.00 
Lystenlund 
 
Ansvarlig for kaffe/the + snacks/kage: Mette 

Dagsorden 
 
Til stede: Pernille, Andreas, Jens, Mette, Tina,  
 
19.30 (5 min.) 
1. Bemærkninger til dagsorden 
 
19.35 (5 min.) 
2. Referat fra sidste møde 
 
19.40 (40 min.) 
3. Siden sidst 
 
FDF og Spejderne i Tivoli 
Det var et godt arrangement, hvor vi havde en god slat børn og unge med. 
Børnene havde en fest 
Af leder, der var med børnene, var Tina, Laust og Jens. Derudover var Marie, Andreas og Pernille 
med, hvor de var med til at lave arrangementet og dette er godt vi engagerer os i 
 
Førstehjælpskursus 
Der var 10 ledere fra FDF Solbjerg med – vi kunne dog godt have været flere 
Det var godt 
Seniorer og andre var glade for de fik det i forhold til kørekort 
 
Ungdomsweekend 
5 børn afsted (3 seniorvæbnere og 2 seniorer), samt Andreas og Brian som ledere, og Carina med 
til at lave arrangementet  
Det var hyggeligt 
 
Forældrekaffe  
Det er enkelte forældre, der benytter sig af det.  
Lederen som er der skal huske at være ”synlig”, og måske spørge ind til nogle af forældrene 
(”hvem er du forældre til?”, ”Hvilken klasse?”, osv.) 
 
Desuden skal de nævnes for børnene at de ting der er sat frem, ikke er til dem – lederne må meget 
gerne sige det til dem! 
 
Der er lavet en liste over hvilket hold, der skal stå for forældrekaffen og denne liste kommer op i 
køkkenet 
 
Synlighed – navneskilte/tavle, opdatering af hjemmeside 
Navneskiltene er blevet sat lidt i beror, dog er der enkelte der går med dette! 
 
Frederikke har taget billeder af næsten alle lederne nu, og er i gang med at kigge dem i gennem 



   

 

og vælge. Når hun er færdig med dette, så ligges de på hjemmesiden og gemmes til tavle. 
 
Tavlen til indgangen: Jens har en plan for dette, som involverer noget blåt stof og at få Fie til at sy 
noget. 
 
Status på Solbjerg Kalender 2018 
Karina styr det med annoncer og har solgt til både nye og gamle annoncører. 
Tina har kontakt til ham der laver kalender og har desuden fået kontakt med en, som har kontakter 
til de andre foreninger i Solbjerg, så der kan komme flere billeder til kalenderen 
- vi skal nok nå at få lavet en kalender 
 
Tina har styr på hvilke af FDF Solbjergs arrangementer, der skal i kalenderen – f.eks. 
kredsweekend (22-24 februar), generalforsamling (12 marts), sommerlejr (uge 27) 
 
Hvor modige er vi med bestilling af kalendere? Vi har valgt at bestille 450 
 
Pernille skriver ud på Solbjerg facebook grupperne hvornår vi har kalendersalg.  
 
HUSK KALENDERSALG d. 6. november 
 
Status på Kagens Dag 
Der er skrevet folk på ting og opgaver, så det skal de tjekke 
 
Alle firmaer er delt ud til forskellige ledere 
- Tina kan hente og der skal man skrive til hende hvis hun skal hjælpe 
 

Vi er glade 😊 

 
Børneattester 
Alle burde efterhånden have fået en mail, som de skal ind og godkende indenfor 14 dage, ved at 
underskrive med deres nemid  
 
Pernille og Jens skal snakke sammen omkring adgangen til kredsens e-boks 
 
 
Vi skal have sat dato på arbejdsdagen i april 
6. April fra kl. 9-15 
 

Der skal klippes så skraldebilen kan komme ind – Andreas gør noget ved dette 😊  

 
20.20 (20 min.) 
4. Regler omkring julefrokost 
 
Over/under 18? Alkohol? Afholdes på Lunden? 
P.S. er der fundet en dato for årets julefrokost?  
 
Maria og Carina vil gerne stå for noget, men så bliver det i januar 
Så bliver det Nytårsfrokost, og så er i på lunden  
 
Uden skjorter og med de unge (seniorer og op efter)  
- snak med de unges forældre og ok herfra.  
 



   

 

20.40 (10 min.) 

5. Vi skal fotograferes 😊 

Har lederne aftalt hvordan tavlen skal se ud? Hvem har opgaven? 
 
Det sker en anden dag – men der mangles kun Karina, Mette og Tina 
 
20.50 (10 min.) 
6. Eventuelt 
Kørselspenge? Dette får alle ledere, hvis de har transport og vi printer, dermed udbetaler en gang i 
kvartalet   
 
Redningsvestene? Der er skrevet til Maria om disse og dem vi har er fra sidst vi søgte ved 
trygfonden. Dog skal vi have skrevet til hende om hvornår vi sidste gjorde dette.  
Der kan konkluderes vi mangler imellem størrelser og i de store størrelser især når vi lejer ud 
 
Madet på loftet – vi skal have fundet helt frem til hvem der nu ejer det, da Norgesturen og 
ungdomsweekend er ovre. Så Pernille skriver til Maria om dette og hvad vi nu kan gøre ved dette 
Vi har dog bestemt at det glutenfrie går til Hanne og dem. Og så ser vi hvad der sker! 
- Fra nu af så skrives der til bestyrelsen hvis man sætter noget, så der er flere der ved det.  
 
Postkassen skal tømmes oftere og dette er kasserer der står for dette 
 
Der har været kontingent indkrævning nu her 
 
 
Næste møde er d. 21. november og er kl. 19 
 

Punkter til dagsorden til næste møde 21. november: 

Kalendersalg 
Kagens dag 
Hvordan går det med forældrekaffe? 
Budget for næste år godkendes 
Huset – bliver husregler overholdt, er der hængt nyt op på væggene 
Hvordan går det med Seniormøderne? 

 
 
SE KALENDEREN PÅ NÆSTE SIDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
Kalender 2018 
 
8. oktober: Opstart på Lederfighten (slutter 17. november) 
13.-19. oktober: Efterårsferien:  Senior og Senior væbner kurser 
28. oktober: Lederfighten kl. 10-13 er der intensiv dag 
30: oktober: Ledermøde 
6. november: Kalendersalgsmøde for alle klasser 
16. – 18. november: FDF landsmøde – Pernille og Carina deltager 
18. november: Kagens dag – opsætning fra kl. 10 – åben fra 13-16  
20. november: Ledermøde 
21. november: Bestyrelsesmøde – Jens tager kage med 
11. december: Fælles Juleafslutning med efterfølgende Lederhygge (må bestyrelsen være med?) 
         
Kalender 2019 
 
9. januar: Bestyrelsesmøde – Nadia tager kage med 
15. januar: Fælles opstart 
11. – 15. februar: 7. – 8. klasse kurser 
20. februar: Bestyrelsesmøde – Andreas tager kage med 
22. – 24. februar: Kredsweekend 2019 Bjørnebo 

10. marts: Folkekirkens Nødhjælps indsamling 
12. marts: Generalforsamling 
April: Arbejdsdag 
3. april: Bestyrelsesmøde – Karina tager kage med 
17. – 22. april: Påskekursus 
3. – 5. maj: Lederkursus på Sletten   
22. maj: Bestyrelsesmøde – Tina tager kage med 
29. juni – 6. juli: Sommerlejr 2019 Skovhuset Skivholme 
 
 


