
Referat til bestyrelsesmøde mandag d. 3. oktober 2022 kl. 19.00 

 

 

 

 

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

2 Afbud Julie, Marianne 

3 Tilføjelser til dagsorden - 

4 Fra kredsledelsen 9 nye børn på alle tre hold. Der er fælles opstart 
for puslinge, tumlinge, pilte.  
Der er god energi blandt lederflokken. 

5 Fra ledermødet d. 11. august 2022 - 

6 Kredsen siden sidst 
a) Arbejdsdag d. 11. august 2022 
b) Sæsonopstart d. 18. august 2022 
c) Loppemarked d. 3. - 24. september 2022 
d) Seniorfestival d. 9. - 11. september 2022 
e) Høstmarked d. 10. september 2022 

Den kommende tid 
f) Lederbestyrelsesaften d. 11 oktober 2022 

- Hvad er kredsen fælles om? 
- All inclusive-medlemskab og Politik for 

sociale medier 
g) Juledag/juleweekend d. ? 
h) Landsmøde d. 18. - 20. november 2022 
i) Juletræssalg d. 26. november - 24. 

december 2022 
j) Loppemarked 2023 

a) God opbakning; der så godt ud bagefter. 
Raftestativet skal have udskiftet tag, så 
det laves senere. 
Der er særlig opmærksomhed på næste 
gang at alle tilknyttede kredsen inviteres 
til arbejdsdag. 

b) Godt fællesmøde. Skillelinjen er 
september ift. hvor mange års 
medlemskab. 

c) Vi har på årets loppemarked solgt for 

167.965,00 kr. samt haft udgifter på 

31.812,78 kr. Det giver os et rigtig flot 

overskud på 136.152,22 kr. 

Bemandingen er gået bedre op end 

sidste år. 

Vi forsøger at finde flere til 

loppeudvalget næste år.  

Når huset overleveres til de næste, kan 

det se grisk ud, at vi kører en masse 

ting ud, for at sælge det efterfølgende. 

Maden har været god til både sortering 

og afslutning. 

Til afsluttende spisning skal der 

udpeges nogen til at være ansvarlig for 

afrydningen. 
d) Mads var eneste deltager fra kredsen; 

det havde været en god oplevelse. 
e) Virkelig god dag ved kirken. 7-8 af 

vores børn var forbi. De mest 

interesserede børn boede langt væk, 

men der var interesse fra enkelte 

lokale. 

 
f) Invitation udsendes af Kredsledelsen. 
g) Dato fastsættes på ledermøde 4. 

oktober 
h) Se pkt. 11 
i) Der kommer mere ud på ledermøde 4. 

oktober. Afhængig af om der kommer 
afklaring inden juletræssalg, så vil 

  FDF Viby J 



bestyrelsen gerne mødes med 
juletræsudvalget for at afklare om 
bestyrelsen kan bistå med noget i 
processen om prisfastsættelse af 
pladsen. 

j) Der er søgt for perioderne 20. august-9. 
september, 10.-30. september, 1.-21. 
oktober. Afklares medio oktober. 

7 Økonomi 
a) Økonomisk status pr. 30. september 2022 
b) Økonomisk status på renoveringen 
c) Økonomisk status på landslejren 
d) Tilskud til pilteweekend 
e) Tilskud/afslag fra fonde 
f) Finansiering af luft til vand varmepumpe i 

Katthuset 
g) Evt. anskaffelse af arbejdscomputer til 

kassereren 
h) Evt. anskaffelse af ledningsfri støvsuger til 

Damtoften 

a) Vi har pt. et overskud på knap 200.000 
kr. Vi bruger færre penge end 
budgetteret på klassemøder. 
Vi bruger ca. 15.000 kr. på 
kørselsgodtgørelse. 

b) Med de fonde vi har søgt sammenholdt 
med udgifterne, har vi haft egenbetaling 
på samlet 181.568,01 kr. 

c) Vi har haft indtægter på 38.780,00 kr. og 
udgifter på 47.461,54 kr. Derudover kan 
vi forvente at modtage ca. 7.100,00 kr. 
fra Aarhus Kommune næste år i 
lokaletilskud for leje af Sletten. Så 
landslejren har reelt kun kostet os ca. 
1.500 kr. 

d) Der gives tilskud på 100 kr. pr. barn. 
e) Vi har besluttet ikke at søge 

anlægspuljen i denne omgang grundet 
usikkerheden om pris for varmepumpe i 
Katthuset. 
Der afventer svar på ansøgning om 
tilskud til trailer og madrasser. 

f) Idet økonomien er fornuftig, har vi råd 
til både køb eller leasing. 

g) Bestyrelsen bevilger pc til kassereren til 
maksimalt 3.500 kr. 

h) Der købes ny støvsuger med godt sug, 
som skal bo i stuen. Den bliver ikke 
ledningsfri. 

8 Damtoften 
a) Status på renovering 
b) Anlægspuljen (fx ny facade bag huset eller 

nye gulve i huset) 
Katthuset 

c) Etablering af skov 
d) Status på udlejningskontrakter 
e) Luft til vand varmepumpe 
f) Flytning af stophane 
g) Møde med Martha om tilsyn mv. 

a) Renovering fra eksterne håndværkere er 
afsluttet. Indvendigt mangler der 
fodlister, maling omkring vinduerne 
samt karme. Gardiner afventer. 

b) Se pkt. 7e) 
 

c) Igangsættes i november 2022 
d) Vi har i år indtil videre haft udlejninger i 

Katthuset for i alt 169.600,00 kr. + 
forbrug/rengøring. 
Vi har i år pr. dags dato lejekontrakter i 
Katthuset for i alt 205.100,00 kr. + 
forbrug/rengøring. 



e) Vi har modtaget tilbud fra en enkelt 
leverandør. Vi skal have tilbud fra to 
øvrige. Mads søger tilskud til køb af 
varmepumpe ved flere fonde. Afhængig 
af om vi får tilskud, så overvejes 
leasingaftale i stedet. 

f) Stophane er flyttet.  
g) Der holdes møde med Martha og evt. 

frivillige om forventningsafstemning for 
opgaver i Katthuset mhp. tilsyn, 
”små”opgaver, mv.  

9 Børneattester 
a) Status på indhentede attester 
b) Ny fremgangsmåde 

a) Der er ikke indhentet nye idet vi pr. 1. 
oktober er overgået til Medlemsservice, 
hvorefter forbundet indhenter 
børneattester. 

b) Fremover indhenter forbundet på alle 
over 18 år. 

10 Medlemsservice 
a) Orientering om det nye medlemssystem 

som nu er trådt i kraft 

a) Det er et system som alle kommer til at 
bruge meget mere; både ledere og 
forældre.  
Fordelen er at alt er samlet ét sted: 
indmelding, kontingent, 
bogføringsprogram, tilmelding til 
arrangementer, sms- og mailsystem mv.  
Der gives en kort intro til lederne. 
Carla er udfaset. 

11 Landsmøde 
a) Forslag til vedtægtsændringer ift. proces 

om kassererskift og tegningsberettiget 
b) Hvem deltager? 

a) Vi har indsendt et forslag. HB stiller 
lignende forslag og har spurgt, om vi vil 
være medstiller på deres forslag. 
Der er forslag om en enkelt præcisering 
til HBs forslag ift. hvem der er ”kredsens 
tegningsberettigede”. 

b) Kasper D. og Mads deltager. Skyler 
deltager evt. også. 

12 Opfølgning 
a) Årshjul for husene - 

vedligeholdelse/renovering (Pernille og 
Christian) 

a) Der er lavet tidsplan for Damtoften. 
Afventer møde med Martha ift. 
Katthuset. 

13 Næste møde Mandag 21. november 2022 

14 Eventuelt  

 

Datoer til kalenderen: 

• Ledermøde 4. oktober 2022 

• Seniorvæbnerkursus Midtsjællands Efterskole d. 15. - 21. oktober 2022 

• Seniorkursus Sletten d. 16. - 22. oktober 2022 

• Seniorkursus Vork d. 16. - 22. oktober 2022 

• KursusSTART Rysensteen/Hardsyssel Efterskole d. 17. - 21. oktober 2022 

• Landsmøde d. 18. - 20. november 2022 

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


