
Referat - Leder og bestyrelsesmøde d. 21. juni 2021 kl. 17:00 
 

Tilstedeværende: Charlotte, Tommy, Sara, Conny, Britta, Elisa og Per 

 

Dagsorden: 

1. Siden sidst. 

- Årsmøde 

o Vi har mistet bestyrelsesformanden. 

o Der er ikke nogen forældre der har henvendt sig. 

o Vi ligger op til det til sommerafslutningen. 

o Vi laver et skriftligt opråb – vi mangler 2 til bestyrelsen og formand. 

o Vi holder samlet årsmøde og oprydningsdag; søndag d. 26. september 

2021 kl. 10. 

 

- Vi har fået søgt i DUF-puljen (dansk ungdoms fællesråd) og har fået bevilliget 

10.000 kr. 

 

- Genforenings arrangement – Gik godt – måske noget omtale i form af at vi var 

forrest med fanerne 

 

- Landslejr møde 

o Tema: Mod – Vi leger os til mod og laver et ståsted hvor man kan møde 

mod. 

o Landslejren er en stor opdagelsesrejse – hvor vi flyver i en luftballon til 

kontinentet Coratia.  

o Vi skal på opdagelsesrejsen for at finde ud af hvad det vil sige at være et 

menneske. 

o Vi er en del af landsdel 5 og skal være i ekspedition med; 

▪ Bramming 

▪ Darum 

▪ Esbjerg 1 

▪ Esbjerg 2 

▪ Esbjerg 3 

▪ Esbjerg 4 

▪ Esbjerg 7 

▪ Hjerting 

▪ Tjæreborg 

▪ Vejen 

 

o Datoer 

▪ 17.-19. september 2021: Landslejrkursus på Sletten 

▪ 22.-24. april 2022: For trænings weekend i alle 36 ekspeditioner 

▪ 6.-15. juli 2022: FDF Landslejr 2022 



 

- Vandvarmer 

o Landsdel 5 forbundssekretær er sat på opgave og vender tilbage, når hun 

ved noget. 

 

2. Sommerafslutning. 

- Vi holder fælles afslutning onsdag d. 23. juni for tirsdag og onsdagsholdet. 

- Vi lufter tanken om landslejren og mangel på bestyrelse. 

 

3. Oprydningsdag 

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

 

4. Opdelingen efter sommerferien  

- Vi beholder den opdeling vi har nu. 

 

5. Weekendtur i efteråret 

- Fredag d. 27. august kl. 18:45 til søndag d. 29. august kl.10:30. 

o Lederne mødes kl. 18:30  

- Der skal være mulighed for at man bare kan komme uden overnatning. 

- Det er for både tirsdag og onsdagsholdet. 

 

6. Næste møde 

- Leder og bestyrelsesmøde: 17. august kl. 18:45-20:00 

- Ledermøde: 18. august kl. 20:15-21:00 – planlægning af kredsweekend 

 

7. Eventuelt 

- Ordensregler og opdaterede retningslinjer for samvær – Ikke noget vi har brugt, så 

vi gør ikke noget 

 

- Bundplade under vask 

o Vi har taget den sorte del ud og finder ud af noget senere med en ny 

bundplade 

 

- Aktive eftermiddage – Østerbyskolen 

o Dårlige tidspunkter – vi bliver nødt til at springe over. 

 

- Lodsedler; 20 august - 31 oktober kan de sælges. Vi bestiller omkring 250 stk. 

o Vi giver børnene nogle med hjem, vi sælger på et møde og vi sælger til 

Open By Night 

 

- Open By Night; 3. september – Vi vil godt deltage 

 

 


