
   

FDF Solbjerg    Kærgårdsvej 55B    8355 Solbjerg   email: kredsledelsen@fdfsolbjerg.dk      mobilepay: 98129 
 

FDF Solbjerg Årsmøde/Generalforsamling 12. marts 2019 kl. 
19.00 

Kredshuset Kærgårdsvej 55B 8355 Solbjerg 

Dagsorden: 

 

Tina beder velkommen og præsenterer den nuværende bestyrelse, samt ledere.  

 

1. Valg af ordstyrer og referent  

• Tina Stoltenborg er valgt som ordstyrer 

• Pernille Bak Østergaard er valgt til referent 

2. Bestyrelsens og kredsledelsens beretning ved Formand Tina Stoltenborg og 

Kredsleder Pernille Bak Østergaard 

Tina og Pernille gennemgik årets beretning for FDF Solbjerg 2018. 

Tina gennemgik bestyrelsesposterne. – bestyrelsens beretning er vedhæftet 

• Arbejdslørdag d. 6. april. 

Kredsledelsens beretning er vedhæftet 

3. Regnskab 2018 og budget 2019 ved Kasserer Jens Frederiksen 

Regnskab: 

• Vi har haft en tilbagebetaling af aktivitetsstøtte ved kommunen, da Skotlandsturen 

ikke kunne tælle med her 

• Tilskud til lederuddannelse – vi har brugt ca. 10.000 kr. mere på lederuddannelse, 
hvilket er en positiv ting, da flere tager ud 

• Kredsen har benyttet ca. 10.000 kr. mere på posten omkostninger til klasserne 

• Posten til rengøring er 2480 kr. større end forventet 

• Lederuddannelse kan ses har en stor negativ difference, dog er udgifterne til f.eks. 

førstehjælpskurset som er med her finansieret gennem fonde og tilskud som er 

en anden post i regnskabet 

• Kredsen har haft et underskud på 44’757 kr. hvor der var budgetteret med et 

overskud på 500 kr. 
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Budgettet: 

• Fremskrivning af det budget vi havde sidste år, hvor der er taget hensyn til de 

ting som ses i regnskab, f.eks. lederuddannelse og vi ikke har poster som landslejr 
eller norgestur 

o Lederuddannelser er også sat mere op, da vi håber på samme antal tager 

med og gerne flere 

• Vi har sat penge af til noget byggeri, det som Tina snakkede om – der er sat 

125.000 kr. af til dette byggeprojekt (evt. ude bålhytte og nye trangiaer, osv.) 

• Dette vil give et underskud på 197.400 kr., som tages af de penge vi har.  

Det blev på mødet vedtaget at der i budgettet for 2019 tilføjes 50.000 kr. i legat 

indtægter, da man forventes at indsamles til byggeprojektet 

4. Forslag til godkendelse af hævekort til Djurslands Bank ved Kasserer Jens 

Frederiksen til brug for indkøb ved 55 Nord 

Vi har sammen i FDF sammen med andre spejder organisationer en butik 55 grader nord. 

Hvor vi før i tiden har kunne får en faktura, når vi køber ting ved dem. Nu skal vi til at 
betale direkte hver gang vi køber noget. Dermed skal vi have et købe kort, så vi kan 

købe det 

Det skal altså være et debitkort vi skal stemme om. 

Dette kort skal kunne bruges til at købe ved 55 grader nord og til byttepenge i banken 

efter arrangementer.  

Forslaget er enstemmigt vedtaget 

 
5. Valg til bestyrelsen 

 

Der er valg af op til fire medlemmer til bestyrelsen i år 

 

Bestyrelsesmedlemmer er valgt for en 2-årig periode. 

 
 Tina Stoltenborg, Formand - ikke på valg 

 Anders Fornitz, Næstformand – ikke på valg 

 Karina Kalstrup Kirkegaard – på valg, genopstiller 

 Mette Andersen (Indsuppleret august 2018) - opstiller 

 ledig plads i bestyrelsen 

 ledig plads i bestyrelsen 

 
Derudover består bestyrelsen af følgende medlemmer: 

 

 Pernille Bak Østergaard, Kredsleder  

 Andreas Mogensen, Lederrepræsentant 

 Nadia Aron Piilgaard, Seniorrepræsentant 

 Jens Frederiksen, Kasserer  
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Karina og Mette valgt til bestyrelsen 

  

 
6. Valg af suppleanter 

Der er pt. ingen suppleanter. 

Kandidater til bestyrelsen der ikke bliver valgt, kan vælges som suppleanter. 

 

Mette Kanstrup er valgt til suppleant 

 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

 Daniel Beyer 

 ledig plads som revisorsuppleant 

 

 

Daniel Beyer er valgt til revisor. 
 

8. Eventuelt 

 

• Tina vil gerne informere omkring vi har mange glemte sager, så husk lige at 

kigge forbi her.  

 

• Der er børn med specielle behov, det er foreslået, at vi som kreds retter 

henvendelse til forældre til børn med behov, om at få støtte enten af forældrene 

selv eller fra bestyrelsen. 

 

Ros til lederne og bestyrelsen fra forældrene 
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FDF Solbjerg Bestyrelsens Opgaver. 

Bestyrelsen i FDF Solbjerg har til opgave at bakke lederne op i arbejdet med børn og 

unge, sikre at kredsen arbejder ud fra FDF’s værdier og målsætninger og er med til at 
sikre indtægter til kredsen gennem diverse arrangementer som kalendersalg, udlejning 

og fondsansøgninger. 

Der er en del opgaver bestyrelsen er fælles om, hvor det aftales fra gang til gang hvem 

der deltager, ligesom der til mange opgaver nedsættes udvalg. Men bestyrelsens 

opgaver er bl.a.: 

 Bestyrelsesmøde ca. 10 gange om året 
 Senior-Leder-Bestyrelses arrangement ca. 2 gange om året 

 Kredshuset 

 De grønne områder 

 Arbejdsdag 

 Børneattester 

 Kontakt til kommunen 
 Regnskab  

 Samarbejde med Solbjerg fællesråd 

 Samarbejde med Lions Solbjerg 

 Kanoudlejning  

 Solbjerg kalenderen 

 Kagens Dag  

 Andre indtægtsgivende arrangementer 
 Ansøgninger hos Fonde  

 PR: hjemmeside, Solbjerg Nu, Facebook 

 Shelters 
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