
Referat – Bestyrelsesmøde d. 5. oktober 2021 

1. Til stede Mads, Jane, Michael, Marianne, Kasper, Julie 
(referent) 

2. Afbud Pernille 

3. Tilføjelser til dagsorden  

4. Fra kredsledelsen Tidligere presset på ledere, men 
lederfordelingen er i øjeblikket ok. Der er 
muligvis en som skal spørges, om 
vedkommende kunne være interesseret, men 
ellers er det fint. 5 medlemmer har meldt sig ud 
siden sæsonopstart, da de har fået andre 
interesser.  

5. Fra ledermødet d. 27. september 2021 Plantning af træer – se punkt 11 
 
Debat om alderen på deltagere til Familie-FDF, 
denne skal lige vendes, før der træffes en 
endelig beslutning. Dog primært positive inputs.  

6. Kredsen siden sidst 
a) Lederbestyrelsesdag d. 21. august – 

udsat til d. 30. oktober 
b) Landslejrkursus d. 17.-19. 

september 
c) Loppemarked d. 5.-25. september 
d) FDF og Spejderne i Tivoli d. 25.-26. 

september – deltog ikke 
e) Ungdomsweekend d. 5.-7. 

november 
f) Sagaløbet d. 2.-3. oktober – deltog 

ikke 
 
Den kommende tid 

g) Lederbestyrelsesdag 21. august – 
udsat til 30. oktober 

h) Juledag 20. november – 
deltagerbetaling 

i) Juletræer opstart d. 27. november 
Lørdag den 18/12 er der æbleskiver 
fra kl. 13-16. 

j) Nytårskur januar/februar 
k) Landslejr d. 6.-15. juli 2022 – 

Deltagerbetaling/ 
tilskud til børn/ledere 

 
a) Indbydelserne er sendt ud nu. Der 

kommer forskellige oplæg/workshops 
fra bl.a. forbundssekretæren og om 
kredsens samværspolitik.  

b) 5 ledere fra kredsen deltog. Temaet er 
mod og vi skal alle ud og være 
oplevelsesrejsende. Meget mere info 
kommer, når det hele er præsenteret 
for børnene. 

c) Flot salg på 139.812,50 kr., overskud på 
97.849,30 kr. Tallene er ikke revideret. 
Der har i år været gebyr for brug af 
MobilePay. (60 øre x 1.095 
transaktioner = 657 kr.), dog er det det 
værd ift. det vi får ud af det. Der har 
været god opbakning og bemandingen 
har været fin, udgifterne til bespisning 
har været større end tidligere. Udvalget 
snakker om evt. ændringer til næste år. 
Næste år har vi Loppehuset d. 3.-24. 
september. 

d) Vi deltog ikke, da vi desværre ikke 
kunne finde nok ledere til at deltage, 
hvorfor der ikke blev sendt invitationer 
med børnene hjem.  

e) D. 5.-7. november. Indbydelsen sendes 
med seniorvæbnere og seniorer 
hurtigst muligt, da vi netop har 
modtaget den.  

f) Vi kunne desværre ikke stille ledere. Vi 
forsøgte at få lov at sende et hold 



afsted uden ledere, men det kunne 
desværre ikke lade sig gøre. Det 
forsøges at arrangerer en tur som 
kompensation for børnene. 

g) D. 30. oktober, se pkt. a). 
h) Bliver d. 20. november. Udvalg er 

nedsat, og er i gang med 
planlægningen. Bliver en juledag som 
sidste år, hvor der hygges og jules, men 
uden den store julemiddag om aftenen. 
Der tages udgangspunkt i 
deltagerbetaling på 30 kr., udvalget 
kommer med en endelig pris. 

i) Starter d. 27. november, og køres som 
det plejer. Der kommer seddel ud med 
mulighed for tilmelding til salg. Vi vil 
gerne have hjælp d. 18/12 (kl. 13-16), 
hvor vi står med gløgg, kakao og 
æbleskiver.  

j) Udvalget er nedsat, der kommer mere 
info.  

k) Lejren koster 2.260 kr. – Ca. 800 kr. er 
huslejeandel. Tilmeldingen åbner i 
starten af december, tilmeldingsfristen 
er d. 1. marts.  
Kredsen giver et tilskud på 500 kr. pr. 
deltager, så deltagerprisen er 1.760 kr. 
Der søges tilskud, som vil kunne sænke 
prisen, hvis vi modtager yderligere 
støtte. Hvis vi har børn, som ikke kan 
deltage grundet prisen, vil vi som kreds 
række ud til disse familier og finde en 
løsning. Der dækkes både lokaleudgifter 
og aktivitetsstøtte fra Aarhus 
Kommune.  
Debat om deltagerprisen for ledere. Vi 
gemmer debatten til næste 
bestyrelsesmøde.  

7. Økonomi  
a) Tilskudsseddel 
b) Kontanter 
c) Betalingskort/hævekort (så vi kan 

indsætte og hæve pengesedler fra 
fx loppemarked og juletræssalg 
samt købe større ordre fra fx 
55Nord) 

d) AURA fællesEL støtte til foreninger 
uden vi skal gøre noget. 

e) Tilskud/afslag fra fonde 

 
a) Forslag udarbejdet ud fra tilskud givet 

de seneste 3 år. Der er set på egne 
lejre/arrangementer og landsdels-
/forbunds lejre/arrangementer. 
Forslaget er sendt ud til bestyrelsen 
med dagsordenen. Kostprisen er 
egenbetaling, og har været det igennem 
flere år. Flere kredse i nærområdet 
lader ledere betale kontingent, men 
ellers er lejre/aktiviteter gratis, når man 



er med som leder, hvilket bidrager til et 
godt lederfællesskab. Kulturen i vores 
kreds er ikke, at man som leder er med 
på lejr og sidder og drikker kaffe hele 
dagen. Man bidrager og hjælper som 
man kan. Der er gode argumenter både 
for/imod at leder skal med gratis, og 
yde en indsats. Endelig beslutning 
træffes på næste bestyrelsesmøde. 

b) Kontanter ift. salg i Loppehuset, samt 
juletræerne. Bestyrelsen beslutter, at 
kredsen skal have en bankboks i vores 
bank, hvor vi kan have kontanter 
liggende.  

c) Bestyrelsen giver samtykke til at Mads 
kan få lavet et betalingskort, så vi kan 
indsætte kontanter på vores konto, da 
dette ikke kan gøres uden et 
betalingskort tilknyttet. Vores interne 
regler for brug af dette kort, vil vi 
diskutere på næste bestyrelsesmøde, så 
vi kan dokumentere brug og har 
retningslinjer for det.  

d) Vi får støtte fra AURA hvert år. Det er 
afhængig af hvor mange kunder hos 
AURA der vælger os som støtte 
forening.  
Mads laver reklame for hvordan man 
tilmelder sig til ordningen. 

e) Vi har modtaget tilskud fra følgende 
fonde og puljer: 13.326,00 kr. fra DUFs 
Lokalforeningspulje til 20 nye 
snitteknive, 10 skeknive, 1 
brændekløver, 2 støbejernsgryder, 4 
støbejernspander, 2 par bålhandsker og 
2 paller brænde. 20.000,00 kr. fra 
Aarhus Y's Men's Club Marselisborg til 
renovering. Vi har fået afslag fra 
følgende fonde: Jutlander Bank 
(renovering) Vi afventer svar fra 
følgende fonde: Trelleborg Fonden, Sct. 
Georgs Gilderne i Danmarks 
Hjælpefond og Nordea-fonden 
(renovering alle 3). Økonomisk status er 
udsendt på mail. Det ser meget 
fornuftigt ud ift. renoveringen og de 
evt. likviditetsudfordringer. 

 

8. Børneattester  



a) Status på indhentede attester a) Der er indhentet relevante 
børneattester.  

9. Samværsregler ift. sociale medier Behandles på lederbestyrelsesdagen 

10. GDPR 
a) Privatlivspolitik FDF Viby J 
b) IT-sikkerheds- og slettepolitik 
c) Fortegnelser 
d) Privatlivspolitik Katthuset 

a)-d) Udsat til kommende møde 
 
 

11. Damtoften 
a) Status på renovering 

 
Katthuset 

b) Tidspunkt for at plante træer 

 
a) Stort set færdig. Vi skal selv stå for det 

indvendige (maling, pudse, slibe, osv.), 
og der er sendt besked ud til 
ledergruppen. Der bliver sendt mail ud 
til både bestyrelse og ledere. 
Bestyrelsen vil spørge bygge-udvalgte, 
om der kan laves en fælles arbejdsdag, 
hvor både ledere, bestyrelse og Grå 
Guld inviteres.  
Vi er i dialog med Aarhus Kommune om 
at få et større tilskud end der er givet, 
da priserne på materialer er steget 
siden vi sendte ansøgningen.  
Der er ikke endelig løsning på udgiften 
til de stjålne vinduer.  

b) Udlejningen går godt.  
Ang. beplantning bliver projektet 
udskudt til efteråret 2022, da vi har 
travlt med andre ting i år. Der er kigget 
på en plan for hvordan beplantning i 
skel skal laves, og de er tale om ca. 130 
træer. Vi undersøger muligheden for at 
søge fonde, så vi kan få nogle gode 
træer i en størrelse, som kan bruges.  
Vi har ikke fået støbt de nye bålringe 
ved bål stederne endnu, men vi 
arbejder på at få det gjort inden årets 
udgang, så vi overfor fonde kan 
dokumentere, at tilskuddene er brugt 
rigtigt.  

12. Agitation 
a) Flere børn i kredsen 
b) Ny hjemmeside 

 
a) Der pakkes agitation på livet løs, som 

skal husstandsomdeles bl.a. i Stavtrup. 
Vi håber at det kan give flere børn til 
kredsen. 

b) Diskuteres fortsat.  

13. Næste møde D. 23. november, kl. 19.00.  

14. Eventuelt Der kommer et udkast på budget for 2022 til 
næste bestyrelsesmøde. Vi vil se på at få brugt 
de tilskud vi har fået fra fonde, som endnu ikke 



er blevet brugt, bl.a. resterende til borde-
bænkesæt.  

 

Kommende arrangementer og til kalenderen: 

• Ungdomsweekend d. 5.-7. november 
• Juledag d. 20. november 
• Fortræningsweekend til Landslejr d. 22.-24. april 2022 
• FDF Landslejr på Sletten d. 6.-15. juli 2022 

 


