
Referat bestyrelsesmøde 8. august 2022 

 

 

 

 

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

2 Afbud Julie 

3 Tilføjelser til dagsorden 8.k. Flytning af stophane 

4 Fra kredsledelsen Klar til sæsonopstart. Vi har en arbejdsdag 
inden opstart. Vi har torsdags-hold fra 17.30-
19.00. Vi har ikke et seniorvæbner-/seniorhold. 
Lederfordelingen er på plads. Vi har fået ny 
leder, som starter på pilte-holdet. 
 
Vi har fået penge til agitation, så program er 
allerede lagt på hjemmeside, og der bliver 
reklameret på facebook, dagblade og 
husstandsomdelt i lokalområdet. 

5 Fra ledermødet d. 14. juni 2022 - 

6 Kredsen siden sidst 
a) Grillaften d. 15. juni 2022 
b) Sæsonafslutning d. 16. juni 2022 
c) Landslejr på Sletten d. 6 - 15. juli 2022 

Den kommende tid 
d) Arbejdsdag d. 11. august 2022 
e) Sæsonopstart d. 18. august 2022 
f) Loppemarked d. 3. - 24. september 2022 
g) Seniorfestival d. 9. - 11. september 2022 
h) Høstmarked d. 10. september 2022 
i) Lederbestyrelsesaften d. ?? 
j) Landsmøde d. 18. - 20. november 2022 

a) Ok fremmøde, resterende havde meldt 
afbud. Der er god kontakt til alle 
hjælpere. 

b) For børn og forældre. Med spisning, 
indvielse af vores nye facade, aktiviteter 
med børn og forældre og besøg af 
præst. Rigtig god dag. 

c) Rigtig god lejr. Det var en god gruppe 
børn, og godt med lederne ift. fordeling 
af opgaver med praktisk og børn. 
Vi skal være skarpere på overlevering og 
deling af oplysninger op til lejren. 
 

d) Vi mødes kl. 16. Der skal fjernes ukrudt, 
lappes tag i brændeskur og rafteskur, 
rengøring og naturligvis afslutning af 
rum 1. 

e) Fællesmøde. 
f) Information er sendt ud. Der mangler 

hjælp til at hente lopper på Eskelund. 
Vi har fået refleksveste til sælgerne. 

g) Vi tilbyder det ikke til børnene, men 
ledere kan deltage. Billet er 
egenbetaling, kredsen betaler mad, der 
købes på forhånd i butik (ikke mad der 
købes i boder på festivalen)  

h) Fastlægges på ledermøde 

  FDF Viby J 



i) Tirsdag 11. oktober kl. 17.30-21.00. 
Kredsledelsen udsender dagsorden. 

j) Se pkt. 11 

7 Økonomi 
a) Økonomisk status pr. 5. august 2022 
b) Tilskud/afslag fra fonde 
c) Nye fondsansøgninger 

a) Vi har haft flere indtægter på 

nuværende tidspunkt end beregnet. 

 

Landslejren har givet et mindre 

underskud end budgetteret, særligt 

fordi vi har fået tilskud fra fonde.  

 

Vi har fået en uventet regning på 

7.368,75 kr. for ny kompressor til 

septiktanken i Katthuset. Vi har fået en 

uventet regning på 2.251,25 kr. for ny 

del i industriopvaskemaskinen i 

Katthuset. 

 

b) - Vores ansøgning til Købmand Herman 

Sallings Fond og Aarhus Kommune om 

tilskud til sæsonopstart/PR er 

imødekommet. Vi har fået bevilget 

16.704,00 kr. (100 procent af 

udgiften). Pengene bliver overført til 

kredsens konto i efteråret 

- Vores ansøgning om støtte fra 

Sparekassen Danmark Fonden 

Himmerland om tilskud til nye krible-

krable-emnekasser er imødekommet. 

Da vi har fået tilskud til samme projekt 

fra Nordea-fonden har Mads skrevet 

pænt tilbage, at vi har fået støtte fra 

anden side. 

c) Vi kan overveje om vi skal søge fonde 

til ny trailer, madrasser i Katthuset, 

gaskøleskab. 

8 Damtoften 
a) Status på renovering 
b) Uønskede gæster på grunden (opfølgning) 
c) Parkering (opfølgning) 
d) Renovation 2023 
e) Anlægspuljen (fx ny facade bag huset eller 

nye gulve i huset) 
Katthuset 

f) Etablering af skov 
g) Status på udlejningskontrakter 
h) Nye madrasser 
i) Nyt industrikøleskab 
j) Varmepumpe evt. jordvarme 
k) Flytning af stophane 

a) Vi mangler rum 1 før vi kan få afsluttet 

VVS. 

b) Der har ikke været uønskede gæster i 

løbet af sommeren. 

c) Skiltene er særligt målrettet naboerne 

samt kunderne ved mekanikeren. 

d) Aarhus kommune har dispenseret, så 

der først skal sorteres fra september 

2023. Når vi har priser samt oversigt 

over services fra både Marius Pedersen 

og Kredsløb, beslutter vi hvem der skal 

benyttes.  

e) Det vendes på ledermøde, og ud fra 

input vil vi beslutte om der søges. 

Ansøgningsfrist i september, svar i 

februar året efter; herefter to år til at 

afslutte projektet. 

 

f) Skovdyrkerne begynder projektet til 

november. 

g) Vi har i år indtil videre haft udlejninger 

i Katthuset for i alt 121.750,00 kr. + 

forbrug. 

Vi har i år pr. dags dato lejekontrakter 

i Katthuset for i alt 190.600,00 kr. + 

forbrug. 



h) Det koster omkring kr. 15.000. Mads 

søger to fonde. 

i) Det koster omkring kr. 14.000 at købe 

et nyt. Der købes et nyt. 

j) Vi holder møde med OK til oktober om 

varmepumpe. Michael taler med 

Grumstrup om jordvarme. 

k) Michael går videre med det. 

10 Medlemsservice 
a) Orientering om det nye medlemssystem 

Mads skal på kursus i det og orienterer senere. 
 

11 Landsmøde 
a) Forslag til vedtægtsændringer ift. proces 

om kassererskift og tegningsberettiget 
b) Hvem sender vi afsted? 

a) Det vi har kigget på, kigger 
hovedbestyrelsen også på, men det 
vides ikke, om de fremsætter forslaget. 
Vi arbejder derfor videre med vores 
forslag. 

b) Vi har én delegeret. Vi betaler for to 
deltagere. 

12 Opfølgning 
a) Politikker (Mads, Michael og Julie) 
b) Årshjul for husene - 

vedligeholdelse/renovering (Pernille og 
Christian) 

a) Behandles på januar-mødet. 
b) Pernille har oversigt over henholdsvis 

plan for Damtoften og Katthuset. Det 
sammenskrives inden næste 
bestyrelsesmøde. 

13 Næste møde Mandag 3. oktober kl. 19. 

14 Eventuelt Husk at udfylde seddel om lokaletilskud 

 

Datoer til kalenderen: 

• Arbejdsdag d. 11. august 2022 

• Sæsonopstart d. 18. august 2022 

• Loppemarked d. 3. - 24. september 2022 

• Seniorfestival d. 9. - 11. september 2022 

• Høstmarked d. 10. september 2022 

• Ungdomsweekend 23. – 25. september 2022 

• Landsmøde d. 18. - 20. november 2022 

• Juletræssalg d. 26. november - 24. december 2022 


