
Referat til bestyrelsesmøde mandag d. 21. november 2022 kl. 19.00 

Damtoften 20, 8260 Viby J 

 

 

 

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

2 Afbud  

3 Tilføjelser til dagsorden Forslag om at ændre vedtægter, så de stemmer 
overens med de vedtægtsændringer vi foreslog 
til landsmødet, og som blev gennemført ændret 
i forbundets vedtægter – skal behandles på to 
hinanden følgende bestyrelsesmøder og 
herefter godkendes af HB. Behandles på næste 
møde. 

4 Fra kredsledelsen Der er pres på lederflokken, så der er fokus på 
at få fat i ekstra hænder. 
 
Landsdelen har besluttet, at vi skal inddeles i 
nye netværk – vi er sammen med Aarhus 1, 
Aarhus 2, Aarhus 9, Fredensvang, Beder-
Malling, Tranbjerg. 

5 Fra ledermødet d. 8. november 2022 
- Entre til svømmehal til FamilieFDF 

Entré er bevilget. 

6 Kredsen siden sidst 
a) Lederbestyrelsesaften d. 11. oktober 2022 
b) FDF´s fødselsdag d. 27. oktober 2022 
c) Juledag d. 12. november 2022 
d) Landsmøde d. 18.-20. november 2022 

Den kommende tid 
e) Juletræssalg d. 26. november - 24. 

december 2022 
f) Juleafslutning d. 15. december 2022 
g) Nytårskur d. ? 

a) God tilslutning fra bestyrelsen. 
Principper for sociale medier kommer på 
hjemmesiden. 
Årshjul sendes rundt. 
All inclusive-kontingent til behandling i 
bestyrelsen. 

b) Blev markeret både om torsdagen og til 
familieFDF. 

c) God tilslutning fra børnegruppen. 22 
tilmeldte børn. 

d) Vores forslag blev stemt igennem. 
Øvrige beslutninger og emner behandlet 
på Landsmødet fremgår af FDFs 
hjemmeside. 
 

e) Bemandingsliste er kommet ud, så man 
kan melde sig på. Opsætning sker lørdag 
26. november kl. 9. 

f) Indbydelse sendes ud senere. Det holdes 
ved juletræerne og i kirken. 

g) Dato endnu ikke fastlagt. 

7 Økonomi 
a) Økonomisk status pr. 18. november 2022 
b) Kontingent 2023 

a) Vi har overskredet driften på Katthuset, 
hvilket blev konstateret på det seneste 
møde. 

  FDF Viby J 



c) Budget 2023 
d) Tilskud/afslag fra fonde 
e) Fondansøgninger luft til vand-

varmepumpe 
f) Den A.P. Møllerske Støttefond 
g) Kørselsgodtgørelse  

Med kommende juletræssalg taget i 
betragtning, ser det fornuftigt ud. 

b) Vurdering aktiv/passiv besluttes på 
møde i januar. 
Kontingentsatser for 2023: 
FamilieFDF 250 kr./året 
Under 18 år 500 kr./året 
Aktive leder over 18 år 75 kr./året 
Passive ledere over 18 år 500 kr./året 

c) Budget gennemgået og godkendt. 
d) Vi har fået tilskud til madrasser i 

Katthuset fra DUF og tilskud til trailer fra 
Nordea Fonden. 

e) Vi har fået afslag på tilskud til 
varmepumpen fra Sparekassen Danmark 
Fonden Himmerland, Den Jyske 
Sparekasses Støttefond, Trelleborg 
Fonden og AURAs Lokalværdipulje. 
Mads søger flere fonde, så vi gerne har 
svar senest i april 2023.  

f) Det undersøges hvornår arbejde skal 
udføres, inden der søges. Der søges ikke, 
hvis arbejde skal udføres i 2023. Der 
søges, hvis arbejde kan vente til 2024. 

g) Vi overvejer betingelserne for 
kørselsgodtgørelse, og taler om det på 
et kommende møde. 

8 Damtoften 
a) Status på renovering 
b) Renovation i juleferien 

Katthuset 
c) Status på udlejningskontrakter 
d) Etablering af skov 
e) Nye madrasser 
f) Varmepumpe 

a) Mangler vindueskarme og maling ved 
vinduer. 

b) Renovation fortsætter i december og 
afmeldes 3. og 10. januar. 
 

c) Vi har i år indtil videre haft udlejninger i 
Katthuset for i alt 195.200,00 kr. + 
forbrug 
Vi har i år pr. dags dato lejekontrakter i 
Katthuset for i alt 209.100,00 kr. + 
forbrug 

d) De sidste drænmarkeringer er sat. Der er 
stubfræset, og vi afventer plantning. 

e) 26 madrasser er bestilt. Betræk 
genbruges. Der indhentes tilbud på rens 
af betræk. 

f) Afventer fonde om det skal være køb 
eller leasing. 
Obs på hvilken slags kølervæske der 
bruges. 

9 Trailer 
a) Valg af ny trailer 
b) Salg af gammel trailer 
c) Trailerlås og nøgle 
d) Traileransvarlig 

a) Der købes en anden model trailer end 
oprindeligt valgt. Den leveres på 
Damtoften. 

b) Trailer skal synes inden salg. 
c) Vi bruger den nuværende. 



d) Booking af trailer sker ved at booke i 
kalender i værkstedet. Jane har 
ekstranøgle. 

e) Vi hører om Ole L vil fortsætte med at 
tjekke trailer-stand mv. 

10 Medlemsservice 
a) Rettigheder 
b) Mails og sms’er 

a) Mads, Jane, Kasper og Pernille kan styre 
rettigheder. De aktive børneledere kan 
se børnene fra egne klasser. 

b) Børnelederne kan sende mails til 
forældre for egne børn. 
Rettighedsstyrerne kan sende til hele 
kredsen. 
Sms-modulet anvendes kun i begrænset 
omfang, hvis der sker akutte ændringer. 

11 All Inclusive-medlemskab Der arbejdes ikke videre med det på nuværende 
tidspunkt. 

12 Næste møde Tirsdag 24. januar  
Mandag 20. februar kl. 18 med spisning 

13 Eventuelt Til næset møde:  
- GDPR – opdatere fortegnelse 
- Årsmøde 
- Vedtægtsændring v. Kasper 
- Opgørelse af aktive/passive 

Datoer til kalenderen: 

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

• Juleafslutning d. 15. december 2022 

• KursusPLUS d. 6.-9. april 2023 

• Lederkursus d. 21.-23. april 2023 

• Fælles sommerlejr på Sletten d. 25.-30. juni 2023 

• Seniorfestival d. 8.-10. september 2023 

• FDF og Spejderne i Tivoli Friheden d. 23.-24. september 2023 

• Sagaløbet d. 7.-8. oktober 2023 


