
Dagsorden for leder og bestyrelsesmøde d. 24. august 2021  
 

Tilstedeværende: Britta, Conny, Per og Charlotte 

Afbud: Elisa, Sara og Tommy  

 

Dagsorden: 

1. Siden sidst. 

- Ny hjemmeside – kreditkort/layout/pris  

o Problemet med hjemmesiden nu er, at der skal være et kreditkort koblet til 

ift. betaling – lige nu er det Connys, hvilket er blevet besværligt 

o Med FDF’s officielle hjemmesides skabelon, får vi de ”rigtige” FDF-

farver og layout 

o Prisen er lidt billigere end det vi betaler nu – så ikke den store ændring 

 

o Vi blev enige om at vi godt vil skifte til FDF’s officielle hjemmeside 

layout. 

▪ Charlotte og Conny er sat på denne opgave. 

 

- Vandvarmer 

o Vi skal have kontaktet Regner Sørensen – vi skal have det skiftet 

vandvarmeren nu, fordi det vand der kommer ud, er brunt. 

▪ Per kontakter Regner Sørensen 

 

- Alarm – Charlotte har taget kontakt  

o Man kan oprette sig på deres hjemmeside og redigere i telefonnumre 

▪ Charlotte har oprettet bruger til Den Jyske Kontrolcentrals 

KundeWeb og slettet Heidi fra kontaktlisten, dvs. dem der bliver 

ringet op nu, er Charlotte og Conny 

 

2. Open By Night - 3. september  

- Charlotte har taget kontakt til arrangørerne  

o Vi får en bod/stand – placering bliver meldt ud i ugen op til Open By 

Night 

 

- Mandskab 

o Per kan hjælpe indtil ca. 21:20 

o Charlotte, Sara, Tommy, Elisa og Conny kan hjælpe 

▪ Vi regner med at bytte rundt, så det ikke er de samme der står ved 

boden. 

▪ Praktisk – ting til brændte mandler, har Elisa styr på det og skal de 

have hjælp til noget – Charlotte kontakter Elisa 

▪ Vi har et baner med FDF’s logo på, vi bruger for at vise hvem vi er 

 



- Vi er blevet skrevet på som at vi vil sælge brændte mandler og afvikle lidt leg for 

publikum – derudover har vi tatoveringer og hoppebolde, vi kan give interesserede 

børn 

o Charlotte spørger om vi må sælge lodsedler til Open By Night. 

▪ Vi kan evt. bruge mobilepay gruppe, hvor man kan se hvem der har 

betalt – virker som noget adskilt, så man har et bedre overblik. 

 

3. Oprydningsdag og årsmøde  

- Søndag d. 26. september 2021 kl. 10. 

- Punkter til oprydningsdagen - På indbydelsen skal man melde sig på det man kan 

hjælpe med. 

o Indvendig oprydning 

o Vedligeholdelse 

o Specifik nogen der kan hjælpe med at skifte lamperne på 1. sal 

 

- Lave en henvendelse til Vejen kommune ift. rydning af træer, så det ikke er så tæt 

oppe i skoven – Britta tager kontakt til Vejen kommune 

 

Det er på årsmødet at vi skal have et lille opråb om at vi mangler frivillige ellers står vi og 

skal lukke efter sommerferien 

- Britta skriver opråb/indbydelse – Søndag d. 5. september er den formegentlig 

færdig 

o Invitationerne bliver udleveret d. 7 og 8 september 

 

4. Næste møde 

- Vi planlægger næste d. 26. september på årsmødet 

 

5. Eventuelt 

- Kan vi planlægge møder over zoom? – Britta, Sara, Charlotte og Tommy 

o Vi prøver os med online planlægning 

 

- Britta har meldt ud at hun formegentlig stopper til jul 


