
Referat bestyrelsesmøde mandag d. 13. juni 2022 kl. 19.00 

 

 

 

 

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

2 Afbud Jane 

3 Tilføjelser til dagsorden - 

4 Fra kredsledelsen Forberedelse til LL i fuld gang. 
Der er pt 9 puslinge/tumlinge og 9 pilte. 
Pt ser lederfordeling ud til at gå op. Der er ikke 
et stort overskud af ledere, så nye ledere/aktive 
er velkomne. 

5 Fra ledermødet d. 2. maj 2022 It-sikkerheds- og slettepolitikken gennemgået. 
Jane er genvalgt som kredsleder i to år. 

6 Kredsen siden sidst 
a) Kaffehygge d. 5. maj 2022 
b) Kaffehygge d. 2. juni 2022 

Den kommende tid 
c) Grillaften d. 15. juni 2022 
d) Sæsonafslutning d. 16. juni 2022 
e) Landslejr på Sletten d. 6. - 15. juli 2022 
f) Sæsonopstart d. 18. august 2022 
g) Loppemarked d. 3. - 24. september 2022 
h) Høstmarked d. 10. september 2022 
i) Landsmøde d. 18. - 20. november 2022 

a) Blev aflyst på forhånd 
b) Ingen deltagere. Vi hører til 

loppemarked, om der er interesse for 
det til oktober/november. 

c) 23 deltagere – mange afbud. Mad fra 
Parasollen og egen grill. 

d) Fællesmøde med præst og spisning. 
Seddel om opstart gives med hjem. 

e) 9 ledere, 5 (6) børn. Der er program om 
formiddagen, frit program om 
eftermiddagen. Der bliver legestationer 
ved alle kredse, så børnene kan lege ved 
alle kredse i ekspeditionen. 
Vi får nye rafter med hjem til Damtoften, 
så gamle rafter overvejes om de skal til 
Katthuset.  

f) Planlægges i ledergruppen 
g) Der er sendt information ud til alle 

forældre og tidligere hjælpere. Vi håber 
på forældredeltagelse til afviklingen. 

h) Kl. 14-17. Starter med gudstjeneste. 
Herefter skal kredsen stå med bål, 
snobrød og skumfiduser. 

i) Forslag til vedtægtsændringer ift. proces 
om kassererskift og tegningsberettiget 
udarbejdes efter sommerferien. 

7 Økonomi 
a) Økonomisk status pr. 10. juni 2022 
b) Tilskud/afslag fra fonde 
c) Opkrævning af restbetaling for Landslejr 

a) Økonomien ser fornuftig ud. De store 
udgifter er i budgettet, bortset fra 
olieudgift i Katthuset grundet de 
stigende energipriser. 

b) 3.089,50 kr. fra Århus Ungdommens til 4 
foldebordbænkesæt (50 procent af 
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udgiften). 
10.990,00 kr. fra Nordea-fonden til 2 
krible-krable emnekasser (100 procent 
af udgiften). 
9.714,00 kr. fra Dansk Ungdoms 
Fællesråd til krea-materialer (100 
procent af udgiften). 

c) Restopkrævning på 260,00 kr. til pilte 
uden fritidspas. 

8 Damtoften 
a) Status på renovering 
b) Status på ansøgning om fritagelse for 

grundskyld (ejendomsskat) 
c) Renovation i skolesommerferien 
d) Uønskede gæster på grunden 
e) Parkering 
f) Myrer 
g) Tag på raftestativ og brændeskur er 

beskadiget 
h) Defekt opvaskemaskine 
i) Udendørs arbejdsdag 

Katthuset 
j) Etablering af skov 
k) Status på udlejningskontrakter 
l) Flytning af stophane til brønd 
m) Nye madrasser 
n) Varmepumpe 

Damtoften 

a) Vi mangler rum 1. Ydervæg skal spartles 
inden vægge og loft males. Herefter 
mangler radiatorer og fodlister. 
Vi overvejer ekstern rengøring til en 
grundig omgang, når renovering er 
færdig og der er ryddet op. 

b) Afventer svar – kan forvente svar i 
efteråret 2022 

c) Vi afmelder 6 uger i juli og først i august. 
Renovation ift. sortering tages op efter 
sommerferien. 

d) Der sættes nye skilte op. Der vil ske 
politianmeldelse, hvis de kommer.  
Der bliver ikke ødelagt ting, men der 
bliver ikke ryddet op. Mads tager 
kontakt til naboerne, ift. om de bliver 
generet. Stolene flyttes indenfor i 
sommerferien – evt. i løbet af ugen. 

e) Kasper forventningsafstemmer med 
naboen, om deling af pladserne. 

f) Myredåser anvendes indendørs. 
g) Mads undersøger om vi har tagplader og 

indkøber.  
h) Reservedel koster så meget, at det er 

lettere at købe en ny opvaskemaskine. 
Mads køber en ny – Martin installerer. 

i) Forslag om torsdag 11. august om 
eftermiddagen inden evt. ledermøde. 
Mads har lavet udkast til liste med 
opgaver. 

Katthuset 

j) Pernille skal mødes med Skovdyrkerne 
20. juni for en gennemgang af området. 

k) Vi har i år pr. dags dato haft udlejet 
Katthuset for 76.050,00 kr. + 
forbrug/rengøring 
Vi har i år pr. dags dato lejekontrakter i 
Katthuset for 181.700,00 kr. + 
forbrug/rengøring 



Kontrakter opdateres, så det fremgår at 
forbrugsprisen kan ændres. For nye 
kontrakter så opdateres prisen, så den 
dækker de reelle omkostninger. 

l) Vi bestiller flytning af stophane. 
m) Mads undersøger om der kan søges 

fonde. Vi behandler punktet igen efter 
sommerferien. 

n) Der tages kontakt til leverandør af 
varmepumpe efter sommerferien. 

9 GDPR 
a) Privatlivspolitik Katthuset 

a) Godkendes. Kommer på hjemmesiden 
og link indsættes i kontrakter samt i 
autosignatur. 

10 Landsmøde 
a) Vedtægter 

a) Behandles efter sommerferien 

11 Opfølgning 
a) Forretningsorden (Mads, Michael og Julie) 
b) Årshjul for husene - 

vedligeholdelse/renovering (Pernille og 
Christian Ø.) 

c) Årshjul for foreningens drift - 
aktiviteter/kalender (Mads) 

a) Tages efter sommerferien. Overvejes om 
der i det hele taget skal være en 
forretningsorden, eller om der skal være 
en samling af politikker i stedet. Evt. at 
politikkerne kan placeres samlet i det 
nye medlemssystem. 

b) Efter sommerferien. 
c) Det placeres i det nye medlemssystem 

sammen med årshjul for vedligehold. 

12 Næste møde Mandag 8. august 2022 kl. 19.00 

13 Eventuelt - Der er gnavere i skuret – ved ikke om 
det er mus eller rotter. Vi sætter 
musefælder op. Julie kontakter Aarhus 
kommune ift. rotter. 

- Nyt medlemssystem implementeres i 
september 2022. 

- Lederbestyrelsesaften til oktober. 

 

Datoer til kalenderen: 

• Ledermøde d. 14. juni 2022 

• Grillaften d. 15. juni 2022 

• Sæsonafslutning d. 16. juni 2022 

• Landslejr på Sletten d. 6. - 15. juli 2022 

• Bestyrelsesmøde d. 8. august 2022 

• Ledermøde d. 11. august 2022 

• Opstart 18. august 2022 

• Loppemarked d. 3. - 24. september 2022 

• Seniorfestival d. 9. - 11. september 2022 

• Høstmarked d. 10. september 2022 

• Sagaløbet d. 1. - 2. oktober 2022 

• Seniorkursus på Sletten og Vork d. 15.- 22. oktober 2022 

• Landsmøde d. 18. - 20. november 2022 

• Juletræssalg d. 26. november - 24. december 2022 


