
Referat bestyrelsesmøde tirsdag d. 18. januar 2022 kl. 18.00 

 

 

 

 

1 Til stede Michael, Julie, Kasper, Jane, Mads, Pernille. 
Morten til pkt. 8a om juletræer. 

2 Afbud Marianne 

3 Tilføjelser til dagsorden  

4 GDPR 
a) Privatlivspolitik FDF Viby J 
b) It-sikkerheds- og slettepolitik FDF Viby J 
c) Samlet fortegnelse FDF Viby J 
d) Privatlivspolitik Katthuset 

 
a) Godkendt, og sendes ud til alle 

medlemmer, hjælpere mv. 
b) Godkendt. Sikkerheds- og 

slettepolitikken sendes på mail til nye 
ledere og ledere, der meldes ud af 
kredsen. 

c) Pernille indarbejder kommentarer og 
hører evt. forbundet. Behandles på 
næste møde. 

d) Mads har udkast liggende. Han sender til 
Pernille, som laver udkast. 

5 Fra kredsledelsen Afslutning før jul rykket en uge frem, og opstart 
udskudt en enkelt uge grundet 
coronasituationen. 

6 Fra ledermødet d. 17. januar 2022 -  

7 Orientering om medlemstal for år 2021 Året startede med 67 medlemmer d. 
01.01.2021 og sluttede med 61 medlemmer d. 
31.12.2021 
Indmeldelser 9: 8 børn og 1 voksen. 
Udmeldelser 15: 14 børn og 1 voksen. Fordeling 
af medlemmer: 15 torsdags-børn, 9 familie-
børn, 37 voksne d. 31.12.2021  

8 Kredsen siden sidst 
a) Salg af juletræer d. 27. november - 24. 

december 2021 v. Morten U. 
a. Hvordan sikrer vi bemanding i 

fremtiden? 
Den kommende tid 

b) Nytårskur d. 21. januar 2022 
c) Bølgeløbet d. 5.-6. februar 2022 
d) Forberedelsesweekend til Landslejr d. 22. 

- 24. april 2022 
e) Landslejr på Sletten d. 6. - 15. juli 2022 

a) Vi har et overskud på 150.988,28 kr. Et 
større overskud end tidligere, da 
udgifterne er holdt nede. Vi har solgt 
omkring 1100 træer. 

a. Der er en udfordring med at 
tiltrække nye hjælpere, så der er 
tilstrækkelig bemanding. 
Bemandingen har været presset i 
år. 

b. Skal åbningstiderne ændres? 
Kasper undersøger MobilePay 
transaktioner, om der er særlige 
tidspunkter, hvor der ikke er 
særligt stort salg. 

c. Vi mangler særligt bemanding til 
åbnevagterne. 

  FDF Viby J 



d. Kan vi få forældre og børn med? 
Skal der evt. fremhæves 
bestemte tidspunkter fx 
weekender, som særlige 
tidspunkter at få hjælp. 

e. Lave et samlet skriv til forældre 
og loppemarkedshjælpere. 

f. Overvej ringeliste, så frivillige kan 
kontaktes direkte, om de kan 
hjælpe på bestemte tidspunkter. 
 

b) Fest udskudt til påskefrokost. Der bliver 
holdt fællesspisning med brætspil for de 
tilmeldte i stedet. 

c) Indtil videre kun 1 tilmeldt. Hvis det 
gennemføres, så bliver der måske behov 
for hjælp til at tænke (og stå) poster. 

d) Sandsynligvis ved Skanderborg-Stilling. 
Ikke udmeldt andet endnu. 

e) Forældreinformationsmøde med god 
tilslutning fra pilte. Familie-FDF er 
inviteret med. Puslinge/tumlinge kan 
deltage med en forælder. 
Tilmeldingsfrist 1. marts. 

9 Økonomi 
a) Budget 2022 
b) Økonomisk status på renovering 
c) Deltagerbetaling/tilskud – ledere 
d) Tilskud/afslag fra fonde 
e) Ansøgning om tilskud til Landslejr 2022 
f) Ansøgning om tilskud til nyt grej/udstyr 

 
a) Godkendt. 
b) Indtægter fra fonde, puljer og 

kommunen: 535.932,00 kr. Udgifter på 
renoveringen: 685.290,21 kr. Det er pr. 
17.01.2022. Ud fra de nuværende 
indtægter og udgifter er vores 
egenbetaling indtil videre: 149.358,21 
kr. Vi mangler at betale 60.147,00 kr. for 
VVS-arbejdet/de nye radiatorer. 
Derudover har vi flere udgifter til det 
indvendige arbejde. 

c) Lejre gøres gratis for ledere, med 
undtagelse af Landslejr, udlandstur, 
kredsens store lejrture. Til Landslejr, 
Norgestur samt fælleslejr på Sletten 
betales op til 1/3 af lejrens pris 
fratrukket tilskud fra fonde/puljer. 

d) Afslag fra Trelleborg Fonden om tilskud 
til renovering. Tilsagn fra Aarhus 
Kommunes anlægspulje om ekstra 
tilskud til renovering på 114.157,00 kr. 
Pengene er modtaget på kredsens konto 
d. 7. januar 2022.  
Afventer svar fra Sognestøtten i Viby om 
ekstra tilskud til renoveringen. 
Tilskud fra 19.750 kr. fra DUF - Dansk 
Ungdoms Fællesråd i kompensation for 



yderligere 3 annullerede lejekontrakter 
af Katthuset samt til indkøb af 
værnemidler. 

e) Ansøgning sendes til sognestøtten i Viby 
og Aarhus Y's Men's Club Marselisborg. 

f) Bestyrelsen vil gerne finansiere 
egenbetalingen på 50%, hvis vi får 
tilskud fra ÅUF. 
Der kan også søges ved DUF og AURA, 
hvis lederne vurderer, at der er 
materiale vi mangler. Bl.a. forslag om 
krea-kasse og krible-krable-kasse. 

10 Damtoften 
a) Status på renovering 
b) Brænde og bordbænkesæt 
c) Udlån 

 
Katthuset 

d) Status på udlejning 2022 
e) Ny aftale om betaling for samt 

beløbsstørrelser for græsslåning, 
rengøring mv. 

f) Ændring af forbrugspriser pga. store 
prisstigninger på strøm og fyringsolie 

g) Udlejning om vinteren, når huset er 
”lukket ned” 

h) Skovrejsningsprojekt (Nyskovfonden) 

a) Færdig udvendig, mangler indvendig. 
b) Begge dele er leveret. Borde-

bænkesættet er samlet. 
c) Jane har kalender, og står for 

reservationer. 
d) Der er pt kontrakter for 111.750,00 kr. 
e) Mads sender udgangspunkt til 

bestyrelsen, som Michael arbejder 
videre med. Michael hører om Martha 
vil med. Udgangspunktet er, at 
nuværende pris fortsætter. 

f) Godkendt 
g) Udsættes 
h) Pernille kontakter lokal 

ejendomsmægler om fredskov har 
betydning for videresalg ift. pris og 
liggetid. Der arbejdes videre med at få 
en forhåndsgodkendelse – Pernille 
sender ansøgning. 

11 Opfølgning 
a) Forretningsorden 
b) Årshjul 

 
Til et kommende møde 

a) Møde med Martha omkring Katthuset 
b) Vurdering af om vi skal fortsætte med 

både loppemarked og juletræer – og i 
hvor mange år vi skal fortsætte med det. 

a. Kan vi skaffe bemanding til begge? 
b. Hvad med husene? 

 
a) Udsat 
b) Udsat 

12 Næste møde 22. februar kl. 18 – Regnskab og årsmøde 

13 Eventuelt  

 

Datoer til kalenderen: 

• Nytårskur d. 21. januar 2022 

• Bølgeløbet d. 5. - 6. februar 2022 

• Forberedelsesweekend til Landslejr d. 22. - 24. april 2022 

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



• Loppemarked 3.-24. september 2022 

• Seniorfestival d. 9. - 11. september 2022 

• Sagaløbet d. 1. - 2. oktober 2022 


