Referat – Bestyrelsesmøde 10. august 2021
1.

Til stede

2.
3.
4.

Afbud
Tilføjelser til dagsorden
Godkendelse af referat 8. juni 2021

5.

Fra kredsledelsen

6.

Fra ledermødet 9. august 2021

7.

Kredsen siden sidst
a) Sommerlejr
Den kommende tid
b) Lederbestyrelsesdag 21. august kl.
9-16
c) Seniorfestival
d) Landslejrkursus
e) FDF og Spejderne i Tivoli –
deltagerbetaling voksne/børn
f) Ungdomsweekend
g) Sagaløbet

Mads, Jane, Kasper, Julie, Michael, Marianne,
Pernille
Kan sendes løbende til Pernille
Godkendt. Punktet fjernes fra kommende
møder, da referat godkendes inden det
offentliggøres på hjemmeside fire dage efter
mødets afholdelse.
Kredsledelsen har møde med landsdelssekretær
Rasmus Bach Ottosen om den nye kredsledelse.
Debat om tømning af trailer skulle deles ud
mellem flere, herunder bestyrelse og øvrige
aktive. Pernille supplerer, at tanken var at
spørge uformelt først via facebook, og hvis der
mangler tømmere, så spørges der ud via mail til
bestyrelse og øvrige.
Der mangler ledere, særligt her i august, men
det kunne være rart med et par hænder eller to
mere. Jens er tilbage; Marianne ser, om hun
kender en.
a) Tre dages-lejr var en perfekt længde,
særligt med familie-FDF.
Sommerlejren gav overskud på knap kr.
800.
b) Udskudt til 30. oktober kl. 9-16
c) Udskudt til næste år
d) Gratis for alle ledere
e) Behandlet på sidste møde
f) Afklaring af hvad der tidligere er givet til
børn/ledere
g) Børnene betaler deltagerbetalingen.
Kredsen betaler kost til lederne samt
kørsel til alle

Oversigt over tilskud

8.

Økonomi
a) Økonomisk status
b) Tilskud og afslag fra fonde
c) Tilskud til ledernes sommerfest
d) Ny "kontaktperson" på kredsens
MobilePay.
e) Bestilling af MasterCard

Jane og Pernille udarbejder liste over tilskud.
Listen deles med bestyrelse og lederne. Hvis der
er ønske om ændret tilskud til et
arrangement/lejr/kursus skal det behandles af
bestyrelsen.
a) Vi har færre udgifter og flere indtægter
end forventet.
Vi har haft 3 udlejninger af Katthuset
siden sidst på: 24.500,00 kr. Den ene
udlejning har været i sommerferien.
Lejeren har givet os rigtig meget ros og
vil meget gerne leje Katthuset igen.

f)

Landslejr 2022 – Deltagerbetaling/
tilskud til børn/ledere

9.

Børneattester
a) Status på indhentede attester
10. Samværsregler ift. sociale medier

11. Loppemarked

12. GDPR
a)
b)
c)
d)

Vi har i skrivende stund 11 udlejninger
mere af Katthuset resten af året. Det er
i den pæne ende.
Vi har fået en uventet regning på
2.517,75 kr. for reparation af oliefyret i
Katthuset.
b) Tilskud kr. 10.000 fra AURA til
renovering af Damtoften er bevilget og
modtaget.
Tilskud kr. 5.500 fra Sognestøtten i Viby
til sommerlejr er bevilget og modtaget.
Sydbank Fondens Jubilæumspulje om
tilskud til nyt grej er desværre ikke
imødekommet.
Tilskud og fondstøtte til nyt grej,
Landslejr mv. afventer.
Tilskud til tre puljer om renovering
afventer.
c) Der blev givet et samlet tilskud på kr.
3500 til brug til mad, service, pynt mv.
d) Pernille ny kontaktperson på kredsens
MobilePay.
e) Bestyrelsen godkender, at Mads
bestiller et MasterCard, hvis det bliver
nødvendigt i forbindelse med
renoveringen.
f) Tidligere har kredsen givet tilskud til
ledere og børn på 500 kr. Derudover
har vi tidligere søgt Sognestøtten.
Vi søger Sognestøtten til januar 2022 og
tager stilling til tilskud når vi har en pris.
Der er opdateret liste på en enkelt leder samt
på forældre på sommerlejr.
Behandles på lederbestyrelsesdagen
Også særligt fokus på en Instagram-profil
oprettet til brug for et væbnermøde, om den
skal overtages af kredsen til almindelig brug.
Hævning af kontanter – Jane kan hæve dem.
Grillaften 11. august med ca. 40 tilmeldte.
Café Parasollen står for forplejning under hele
loppemarked.
Der er god tilbagemelding fra hjælperne, og de
er glade for at loppemarked snart starter.
a)-d) Udsat til kommende møde

Privatlivspolitik FDF Viby J
IT-sikkerheds- og slettepolitik
Fortegnelser
Privatlivspolitik Katthuset

e) Fototilladelse til børn er opdateret og
klar til brug. Udleveres til nye som
gamle medlemmer. Ledere beslutter på

e) Fototilladelse på
indmeldelsesblanketten – er den
juridisk holdbar?
13. Damtoften
a) Status på renovering
b) Nyt bordebænkesæt samt bålring
c) Parkering
Katthuset
a) Status på træer
b) Status på ny varmekilde
c) Nye jernringe samt grillrist klar til
montering
d) Ny hjemmeside
e) Ny hyttefortegnelse
f) Skraldespand til shelterplads?
g) Øvrigt

et ledermøde, om de vil samtykke på
ledermøde eller lave et skriftligt
samtykke.
Damtoften
a) Arbejdet påbegyndt midt i sidste uge.
Vi har fået stjålet 8 vinduer, som
hverken vores eller tømrerens forsikring
dækker. Michael laver efterlysning i
Viby-gruppen på facebook og vi laver
selv opslag på egen facebook-side.
Trailer skal tømmes hver weekend de
næste fem uger. Pt har lederne meldt
sig på at tømme fire weekender.
Weekenden 4.-5. september mangler.
Stor ros til tømreren med oprydning
efter sig selv.
b) Er ankommet, skal monteres.
c) Udfordring med at andre stadig
benytter vores parkeringsplads.
Overvejelse om maling af
parkeringsbåse og flere ”Privat
parkering”-skilte.
Mads flytter nuværende skilt.
Katthuset
a) Der mangler grantræer på stykket ud
mod marken – Sitkagran foreslås, da de
vokser hurtigt. Frugttræer er lidt
dyrere, men vi ønsker ikke mere end en
håndfuld. Evt. buske langs med
grusvejen, men ikke højest prioritet.
Der bestilles træer, pt ud fra beløbet
som der blev solgt træ for. Der skal
bruges 8-10 personer den dag, som der
skal plantes, og plantning skal ske
umiddelbart efter træerne er leveret.
Tidspunkt ikke fastsat.
b) Fyret er netop repareret og kører og
kan umiddelbart holde til 2025.
Luft til vand-varmepumpe undersøges
som ny varmekilde.
c) Morten U. og Mads planlægger at gøre
det i starten af oktober
d) Mads er i dialog med Martha om ny
hjemmeside, da en ny hjemmeside
bedre kan integreres i googlesøgninger. Det er ikke en hasteprioritet.
e) Mads har registreret os.

f)

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

15. Næste møde
16. Eventuelt

Ikke skraldespand, men der sættes en
rygespand op.
g) Et enkelt toilet er udskiftet.
Vasken har været stoppet og er fikset
Overvej om der skal males to-tre rum
hvert år.
Der er bestilt vinduespudser.
De ubudne gæster, som ikke rydder op
efter sig, er flyttet fra shelterne til
huset. Dog ikke i samme omfang som
før.
a) Lederne har behandlet det på
ledermøde; Mads og Mette går videre
med det både til facebook og foldere til
postkasser og skoler.
b) Mads og Morten ser videre på det og vi
tager det op igen om et års tid.
5. oktober 2021 kl. 19.
Juleweekend lavet til julehyggedag på
Damtoften den 20. november.
Mail til forældre fra formand og kredsledelse.
(Hænder (loppe, juletræer, Katthuset),
renovering, LL, aflever og hent børn på p-plads)
Landslejrudvalg er nedsat – Mette, Mads og
Kasper er med. Andre interesserede er
velkomne.

Kommende arrangementer og til kalenderen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Loppegrill d. 11. august
Sæsonopstart d. 12. august
Lederbestyrelsesdag lørdag d. 21. august
Loppemarked i Loppehuset d. 4.-25. september
Landslejrkursus på Sletten d. 17.-19. september
FDF og Spejderne i Tivoli Friheden d. 25. september
Sagaløbet d. 2.-3. oktober
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
Seniorfestival på Kongeådalens Efterskole 2022

