Referat bestyrelsesmøde tirsdag d. 25. april 2022 kl. 19.00

FDF Viby J
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Til stede
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Afbud
Tilføjelser til dagsorden
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Fra kredsledelsen
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Fra ledermødet d. 14. marts 2022
Konstituering af den nye bestyrelse

7

Kredsen siden sidst
a) Årsmøde d. 24. marts 2022
b) Sing In d. 31. marts 2022
c) Kaffehygge d. 7. april 2022
d) Ekspeditionsweekend d. 22. - 24. april
2022
Den kommende tid
e) Kaffehygge 5. maj og 2. juni – samt PR
f) Sæsonafslutning/indvilgelse af Damtoften
d. 16. juni 2022
g) Landslejr på Sletten d. 6. - 15. juli 2022
h) Loppemarked d. 4. - 24. september 2022
i) Høstmarked d. 10. september
j) Landsmøde d. 18. - 20. november 2022

Jane, Michael, Marianne, Kasper, Mads, Julie,
Pernille (referent)
Forespørgsel fra lederne om kørselsgodtgørelse
– tages under pkt. 5.
Høstmarked – tages under pkt. 7i
Tre nye puslinge/tumlinge fra områder, hvor vi
har omdelt agitationsmateriale.
Kørselsgodtgørelse til kredsarbejde fx de
ugentlige møder, praktisk arbejde,
loppemarked, juletræer mv.: Der gives lav takst
til ledere med længere end 24 km i alt.
Godtgørelse gives for alle kilometer.
Formand: Pernille
Kasserer: Mads
Katthuset: Michael
Kredsleder med stemmeret: Kasper
a) Der var ikke mange nye forældre samt
forældre til de store børn. Koncept med
at børnene laver ”noget” for forældrene
fungerer godt. Godt med slides og
billeder af børnene.
b) Pilte deltog, det var et godt
arrangement.
c) Der var ikke reklameret for
arrangementet, så det stod ikke andre
steder end i referatet for årsmødet.
Ingen fremmødte.
d) Der var godt vejr og god stemning, godt
program, gode mennesker. Børnene er
klar til landslejr.
e) Marianne bager til den 5. maj og 2. juni.
Pernille og Kasper er til stede begge
gange. Pernille skriver mail, Mads sender
ud og lægger på facebook og
hjemmeside.
f) Fællesmøde, Lise (præst) deltager. Grill
af pølser og brød. Forældre og andre
tilknyttede kredsen er inviteret.
g) Vi får placering at vide 27. april.
Udvalget er i gang med at planlægge

h)
i)
j)
8

Økonomi
a) Økonomisk status pr. 22. april 2022
b) Tilskud/afslag fra fonde (orientering)
c) Tilskudsseddel (opfølgning)
d) Finansiering af luft til vand varmepumpe i
Katthuset
e) Finansiering af forberedelse til etablering
af skov ved Katthuset

a)
b)

c)

d)
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Damtoften
a) Status på renovering
b) Status på ansøgning om fritagelse for
grundskyld (ejendomsskat)
c) Lys i bålhytten
d) BBR-registrering og forsikring
• Raftestativ (forkert årstal)
• Skur (er ikke registreret)
• Bålhytte (er ikke registeret)
• Servitut om forkøbsret for Frivilligt
Drenge- og Pige-Forbund, FDF (har vi
ikke)
e) Tinglysning
• Ejerpantebrev fra år 1968 på 90.000
kr.
• Ejere
Katthuset
f) Møde i Katthuset 27. marts 2022
g) Etablering af skov
h) Status på udlejningskontrakter
i) BBR-registrering

e)
a)

b)
c)
d)

e)

transport, evt. container til opbevaring,
Kredsens dag, aktivitetsdag mv.
Opkrævning for den resterende
deltagerbetaling fastlægges på næste
bestyrelsesmøde efter en samlet
vurdering af tilskud samt udgifter.
Pernille indkalder til møde i
loppeudvalget.
Til orientering
Til orientering. Der sendes to ledere
afsted, det besluttes på ledermødet.
Det ser fornuftigt ud
Tilskud fra Aarhus Y's Men's Club
Marselisborg på 15.000,00 kr. til at
nedsætte deltagerbetalingen samt til
vores udgifter til materialer og
transport.
Tilskud fra Sognestøtten i Viby på
8.000,00 kr. til at nedsætte
deltagerbetalingen og 15.000,00 kr. til
vores udgifter til materialer og
transport.
Der gives tilskud til ledere til
arrangementer, hvor kredsens børn
deltager.
Vi kan ikke få tilskud fra bygningspuljen.
Vi undersøger om vi kan få fonde til at
dække fjernelse af oliefyret.
Om der bliver tale om køb, leasing,
abonnement er endnu uafklaret.
Der afsættes 10.000 kr. til klargøring.
Næsten færdige udenfor, indenfor
næsten færdige ift. VVSer, dog mangler
rum nr. 1. Herefter skal der opsættes
fod- og loftslister, samt males ved
vinduer på nordvæggen.
Mads i dialog med kommunen.
Der købes lamper på batteri, som kan
hænges op.
Mads er i kontakt med Christian Øster
om reglerne. Skur tilføjes i vores
forsikring.
Ejerpantebrev og ejere bliver stående
for nuværende.

f) Flytning af stophane til brønd. Michael
har kontakt med Grumstrup og afventer
pris.
g) Afventer leverandør.
h) 173.100 kr.
i) Mads opdaterer.

• Brændeskur (er ikke registeret)
• Toiletskur (sådan et har vi ikke)
• Toiletter (antal)
• Bade (antal)
• Værelser (antal)
j) Opgaver/ønsker
• Ny varmekilde (luft til vand
varmepumpe)
• Beskæring/fjernelse af beplantning
ved flagstang
• Flytning af stophane
• Male huset udvendigt
• Male huset indvendigt
• Evt. anlæggelse af fliser ved de 2
bordbænkesæt ved shelterpladsen
• Udskiftning af utætte tagplader på
hjørnet ved forsiden af huset og
gavlen med trappen
• Evt. etablering af ny parkeringsplads
• Evt. plantning af frugttræer
• Evt. anskaffelse og installering af
vaskemaskine og tørretumbler
• Evt. opførelse af bålhytte
10 GDPR
a) Privatlivspolitik Katthuset
11 Landsmøde
a) Vedtægter

j) Michael hører Grumstrup om pris for at
lægge fliser ved shelterpladsen.
Praktisk arbejde i Katthuset bliver i
foråret 2023.

Udskudt
a) Vi udarbejder et forslag ift. ændring af
tegningsret. Mads og Kasper ser på
formelle krav, Pernille bistår med ordlyd.
a) Udskudt
b) Pernille er i kontakt med Christian Øster
om udkast til årshjul for Damtoften.
c) Mads sender et udkast.

12 Opfølgning
a) Forretningsorden (Micheal, Mads og Julie)
b) Årshjul for husene
(vedligeholdelse/renovering)
c) Årshjul for foreningens drift
(aktiviteter/kalender)
13 Næste møde
Tirsdag 7. juni
14 Eventuelt
Northside søger frivillige – der gives partoutbillet til den frivillige og 450 kr. til kredsen –
lederne spørges på ledermødet.
Jane er på valg til næste ledermøde.
Bestyrelsens sammensætning
Formand: Pernille Dannevig Jakobsen (valgt 2021)
Kasserer: Mads Simonsen (valgt 2021)
Menigt medlem: Peter Michael Secher (valgt 2021)
Menigt medlem: Julie Gade (valgt 2022)
Menigt medlem: Marianne Simonsen Groth (valgt 2022)
Kredsleder: Jane Iburg Sørensen (valgt 2020)
Kredsleder: Kasper Dahl Jensen (valgt 2021)
Revisor: Kim Simonsen Lundgaard (valgt 2022)
Datoer til kalenderen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ledermøde d. 2. maj 2022
Kaffehygge d. 5. maj 2022
Kaffehygge d. 2. juni 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
Høstmarked d. 10. september 2022
Sagaløbet d. 1. - 2. oktober 2022
Seniorkursus på Sletten og Vork d. 15. - 22. oktober 2022
Landsmøde d. 18. - 20. november 2022
Juletræssalg d. 26. november - 24. december 2022

