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Hjemmeside:

- Anders fra forbundskontoret har tilføjet https://fdfvejen.dk/ som domæne på vores
kredsCMS. Han ved dog ikke helt om det er nok. Hvis der skal gøres mere er det os selv der
skal få https://fdfvejen.dk/ til at pege på https://fdf.dk/vejen

o Jeg har kontaktet Hostmaster (vi har vores domæne ved dem) for at finde ud af hvad
vi skal/kan gøre.

Online indmeldelse
- Anders sagde at der er ingen forhindringer jf. vores vedtægter ift. Online indmeldelse, men

han rådede os til at vente fordi der kommer et nyt medlemssystem i løbet af 2022 og det
indeholder en online indmeldelse.

o Conny har fået tilsendt flere informationer omkring det nye system.

Nyhedsbrev
- Anders siger at vi godt må sende nyhedsbreve ud uden at forældrene har tilmeldt sig det.

Hvis forældrene siger at de ikke ønsker det skal vi ikke sende nyhedsbrevet til
vedkommende mere

o Vi melder alle til på samme tid – de kan selv melde sig fra.

Coronamøde
Hvad er gældende for FDF Vejen?

- Vi blev enige om – ud fra FDF´s udmeldinger - at vi godt må afholde møder i januar.
- Vores lokaler er lukket, dvs. de skal kun benyttes til toiletbesøg – alle møder i januar og

måske længere i fremtiden ville blive afviklet udendørs.

Hvad gør vi til opstarten 2022?
- Vi holder den plan vi har lagt, ift vores to møder pr hold – Vi omlægger møderne, så det

bliver møder som kan afvikles udendørs

o Tirsdag: møderne ligger allerede udendørs
▪ Bål. (udendørs)
▪ Gåtur på hjertestien. (udendørs)

o Onsdag: Vi skal veksle møderne om til udendørs
▪ Nytår: Pynte op, dække bord og skære frugt (en voksen henter remedier i

Spidsen). (Omlægges til udendørs nytårsmøde)
▪ Lego: Vi tager de aktiviteter vi lavede med tirsdagsholdet. (Omlægges til et

udendørs legomøde – hvor vi er aktive for at holde varmen)
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Mødeplanlægning
Hvem indkalder: Dasjan

Dato: Lørdag d. 08. Januar - Online kl. 19.00

Planlægning:
- Tommy arbejder weekend i januar og februar – kan godt deltage på alle onsdagsmøder

- Vi planlægger indtil vinterferien – 4 møder pr. Hold.
o Vi laver mødeprogrammet direkte på FDF Vejens Drev
o Vi planlægger tirsdag og onsdag sammen

- Vi vil sætte fokus på mere bevægelse + aktivitet
o Inkluderende aktiviteter – mere engagement.


