
 

 

REFERAT FRA ÅRSMØDE I FDF Viby J 

Årsmøde afholdt den 24. marts 2022 
Referent: Pernille Dannevig Jakobsen 
 

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Ole Bøgh som dirigent, valgt med applaus. 
 
2. Orientering om bestyrelsens arbejde og kredsens liv 
Formanden, Pernille Dannevig Jakobsen, orienterede om bestyrelsens ar-
bejde i det forgangne år. 
Referater fra bestyrelsesmøder er tilgængelige på kredsens hjemmeside.  

Samværsregler er opdateret med punkt om sociale medier. Privatlivspo-
litik og fortegnelse er også opdateret. Se samværsregler og privatlivspo-
litik på hjemmesiden. 

Loppemarked gav et fint resultat; bemanding var tilstrækkelig. Jule-
træer gav et større overskud end tidligere, som skyldes at udgifterne er 
lykkedes at holde nede; det var svært at have tilstrækkelig bemanding. 

På Damtoften er renovering gennemført udendørs. Indendørs mangler 
der stadig noget før vi er færdige. 

Vi har spurgt forældre om hjælp til loppemarked, juletræer og i forbin-
delse med den indendørs renovering. Samlet set har der deltaget 2 for-
ældre, som ikke er ledere i kredsen. Der er flere årsager til, at vi opfor-
drer børn/forældre til at være frivillig i kredsen; vi ønsker at kunne fast-
holde det lave kontingent vi har nu, vi (ledere og bestyrelse) vil gerne 
kende forældrene og vi vil gerne kunne vise vores store gruppe af frivil-
lige, at vi har en forældregruppe der bakker op om kredsens arbejde. 

Vi har fået tilskud til skovrejsning i Katthuset, hvor der vælges træer 
som binder CO2. Området skal herefter tinglyses som fredskov. 

Vi har fået tilskud fra Aarhus Y’s Men’s Club Marselisborg, Sognestøtten 
i Viby, Nordea-fonden, Dansk Ungdoms Fællesråd, Århus Ungdommens 
Fællesråd, Aarhus Kommune, AURA og Salling Fondene til sommerlejr, 
landslejr, bordebænkesæt, bål-udstyr, mad-udstyr, renovering og covid-
19-kompensation. 

Frivillig-kaffe og småkager for tilknyttede kredsen. Første torsdag i må-
neden i tidsrummet kl. 18-20, vi starter i april 2022. Man er velkommen 
til at komme kortere tid. 

Kredsleder, Kasper Dahl Jensen, orienterede om årets gang i kredsen. 
Vi havde en god sommerlejr, hvor familieFDF for første gang var invite-
ret med.  

En håndfuld ledere var på landslejrkursus for at blive introduceret til 
landslejrtemaet og den ”verden” landslejren foregår i. En del af årets 
møder har fokus på landslejren.  

Decembers juledag var en succes, og vi påtænker at gentage juledagen i 
samme format. 

Vi har haft et fåtal af aflyste møder grundet corona, men er ellers i fuld 
gang igen med de ugentlige møder. Vi har fået flere aktive ledere i kred-
sen, hvilket kan mærkes i huset om torsdagen. 

Vi har oplevet en nedgang i medlemstal i kalenderåret 2021, men har si-
den nytår fået flere nye børn i kredsen. Vi har fokus på agitation, og 



  

 

håber vi kan få flere børn i kredsen. Vi har agiteret flere steder i Viby 
samt i Stavtrup. 

3. Fremlæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget 
Kassereren, Mads Simonsen, fremlagde kredsens regnskab og budget. Vi 
havde i 2021 et underskud på ca. kr. 80.000, hvilket er godt taget vores 
store renovering i betragtning. Vi budgetterer med et overskud på ca. kr. 
180.000 for 2022. 
Vi er færdige med at betale gælden i Damtoften om 4 år, og Katthuset 
om 7 år og 3 måneder. 
Kontingentet fastholdes på nuværende niveau. 
 
4. Valg til kredsbestyrelsen 
På valg var:  
Julie Gade  
Marianne Simonsen Groth 
 
Følgende blev valgt: Begge blev valgt med applaus 
 

5. Valg af suppleanter  

Ingen suppleanter valgt. 
 
6. Valg af revisor samt stedfortræder for denne 
Bestyrelsen foreslog Kim Simonsen som revisor. 
Følgende er valgt:  
Revisor: Kim Simonsen blev valgt med applaus. 
Stedfortræder: Ingen stedfortræder valgt 

 
7. Eventuelt 
 

 


