
Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag d. 22. februar 2022 kl. 18.00 

 

 

 

 

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

2 Afbud Marianne  
3 Tilføjelser til dagsorden - 
4 Fra kredsledelsen Der har ikke været ledermøde siden sidst. 
5 Økonomi 

a) Gennemgang og godkendelse af regnskab 
2021 

b) Gennemgang og godkendelse af 
tilskudsregnskab 2021 

c) Tilskudsseddel – opfølgning på følgetekst 
d) Tilskud/afslag fra fonde 
e) Tilskud til nyt grej/udstyr 
f) Orientering om nyt fremmøde 

registreringssystem ift. aktivitetsstøtte 

a) Godkendt 
b) Godkendt 
c) Opdateret og godkendt 
d) Afventer svar 
e) Ledergruppen spørges på næste 

ledermøde, Mads søger 
f) Der er udviklet nyt system, så 

registrering kan ske elektronisk. Mads vil 
helst at det kun er elektronisk eller kun 
på papir. Lederne spørges på næste 
ledermøde. 

6 Kredsen siden sidst 
a) Aftensmad og socialt samvær på 

Damtoften d. 21. januar 2022 
b) Bølgeløbet d. 5. - 6. februar 2022 

Den kommende tid 
c) Årsmøde d.? 
d) Forberedelsesweekend/fortræning til 

Landslejr d. 22. - 24. april 2022 
e) Sæsonafslutning d. 16. juni 2022 
f) Landslejr på Sletten d. 6. - 15. juli 2022 

a) Tre deltagere, hyggelig aften trods lavt 
fremmøde 

b) Aflyst 
c) Fastsættes til 24. marts kl. 17.30-19.00. 

Bestyrelsen mødes kl. 17. 
På valg: Julie, Marianne, Kim (alle 
genopstiller).  
Dagsorden sendes ud senest uge 9 

d) Der er holdt møde i ekspeditionsrådet. 
Mere info efter ledermødet. 

e) Endnu ikke planlagt – udvalg nedsættes 
på ledermødet 

f) Pt to tilmeldte. Tilmeldingsfrist 15. 
marts. Det praktiske planlægges efter 
tilmeldingsfristen. ÅUF høres om børn 
med fritidspas kan få tilskud til landslejr, 
eller om andre kan dække lejrprisen. 
Hvis ikke betaler kredsen for deltagelse. 

7 Damtoften 
a) Status på renovering 
b) Søge om fritagelse for grundskyld 

(ejendomsskat) 
c) Lys i bålhytten 

Katthuset 
d) Ny aftale om hvilke ydelser Claus skal 

have betaling for samt beløbsstørrelser 

a) Mangler det sidste maling før radiatorer 
kan sættes op. Der har deltaget to 
forældre i alt om torsdagen i arbejdet. 
Der sendes mail ud til alle tilknyttet 
kredsen når renovering er afsluttet. 

b) Kommunen kan vælge at give fritagelse 
efter ansøgning. Mads sender 
ansøgning. 

  FDF Viby J 



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

f) Skovrejsningsprojekt (Nyskovfonden) 
g) Forårsmøde med Martha og Søren 

c) Kasper undersøger mulighederne for 
fast el, eller om det i stedet skal være 
batteridrevet. 

d) Vi fortsætter med den nuværende 
aftale. 

e) Vi taler om det på forårsmødet 
f) Ansøgning sendt, afventer svar. 
g) Forslag: 26.-27. marts, eller 2.-3. april. 

Dato aftales med Martha og Søren.  
8 GDPR 

a) Samlet fortegnelse FDF Viby J 
b) Privatlivspolitik Katthuset 

a) Fortegnelsen er opdateret med 
databehandleraftale med vores 
hjemmesideudbyder. Den er godkendt. 

b) Udskudt 
9 Opfølgning 

a) Forretningsorden 
b) Årshjul 

a) Udvalget består af Kasper, Julie og 
Mads. De mødes efter 
regnskabsafslutningen. 

b) Møde endnu ikke afholdt. 
10 Næste møde 25. april 2022 
11 Eventuelt Nykredit har bedt om vores regnskaber. Mads 

sender regnskabet for 2021. 
 
Der er sendt kontingentopkrævning ud. 3 
personer har ikke betalt efter første 
opkrævning. Der er sendt ny opkrævning. 
 
Opfordring til at lederkapaciteten for næste 
sæson undersøges, så der evt. kan søges efter 
nye ledere. 
 
Vi inviterer de frivillige til kaffe og småkager den 
første torsdag i måneden i tidsrummet kl. 18-
20. Første gang i april måned. 

 

Datoer til kalenderen: 

 Årsmøde d. 24. marts 2022 
 Forberedelsesweekend til Landslejr d. 22. - 24. april 2022 
 Sæsonafslutning d. 16. juli 2022 
 Landslejr på Sletten d. 6. - 15. juli 2022 
 Loppemarked d. 4. - 24. september 2022 
 Seniorfestival d. 9. - 11. september 2022 
 Sagaløbet d. 1. - 2. oktober 2022 
 Juletræssalg d. 26. november - 24. december 2022 


