
Referat fra ledermøde d. 09. januar 2022 

Deltagere: Tommy, Dasjan, Charlotte, Sara og Johnny 

Den 19. januar 2022 – med fysisk fremmøde – kl. 20.15 ved Spidsen 

 

Siden sidst:    

Juleafslutninger. 

Tirsdagshold: Krybbespil var en succes. Det er ikke gjort før. De hyggede sig med 

kostumerne og levede sig ind i rollerne. Forældrene fik snakket sammen på kryds og tværs. 

Godt at børnene havde lave småkager til omdeling. 

Onsdagshold: Der var god tilslutning af både unge og forældre. Der blev lyttet af alle da der 

blev lavet intro af Landslejr. 

Der er ”normalt” et juleløb med risengrød bagefter. Det virkede rigtig godt med æbleskiver. 

(5 kr. pr. pose) 

 

Opfølgning/status på projekter:  

Træfældning 

De kommer imellem november og marts. De træer vi gerne vil beholde, er markeret. Uvist 

om vi får lov til at beholde dem alle. 

Der bliver fjernet krattet og nogle træer som kan give mere plads. 

 

Vandvarmer. 

Installeret og virker. Købt ved P. Lindberg og installeret af Katrines mand. 

 

Hjemmeside 

Charlotte har kontaktet Hostmaster, som beder om at kontakte Katrin – der oprettede den i 

2008. Hun undersøger og sørger for at få overgivet det hele til FDF Vejen. Charlotte følger 

op på det løbende. 

Dolkepolitik på hjemmesiden. Hvem skal have adgang til at kunne redigere. 

Bestyrelsesbeslutning, mht. ansvarsområder. 

Skal vi alle have en FDF mail? Ja. Oprettes pr. medlem i Carla. 

Ny kalender til lederne og til bestyrelses for at vi kan synkronisere med hinanden. Via Sheet? 

Eller via FDF hovedmailen 

 



Ny kredsleder 

Der er lavet en aftale om en kredsledersamtale. 

Leder efter sin egen kredslederstil. 3-5 mdr. måske et år. 

Laver nyt årshjul. 

Gennemgået nogle kredsledermoduler. Gode remindere. 

Ved at være fortrolig i Carla. Med løbende udfordringer. 

Retter tilladelser løbende. Der skrives Ny Tirsdag eller Ny Onsdag på de nye indmeldelser. 

Indmeldelser skal opdateres løbende når der er ændringer. Måske ”nye” indmeldelsessedler 

ved hver sæsonstart. 

 

Hvordan går det på holdene:  

Tirsdagsholdet 

17 deltagere. Dialog med forældrene om hvordan vi kan gøre det til gode og trygge 

oplevelser for børnene. (Gælder både tirsdag og onsdag) 

Ida hjælper om tirsdagen.  

 

Onsdagsholdet 

12 deltagere.  

 

Rollefordelinger i Carla:  

Kredslederen orienterer 

Børneattester flyttes til Kredslederen. 

Kontaktperson på FDF.dk. Kredslederen. 

Dasjan sættes op som klasseleder. 

Pakkemodtager og korrespondancemodtager. Dasjan. 

Bestyrelsesmedlemmer Valgt/Roller. 

Trykkeriansvarlig Kredsleder 

 

 

 

 

 

 

 



Kommende arrangementer:  

Møde i Sydvestjysk Netværk den 27. januar, kl. 19-21 

Kredslederen kontakter og tilmelder sig. 

 

Årsmøde den 2. februar, kl. 18.30-19.30 

Ny struktur – bestyrelse – ledere – hjemmeside – landslejr – sociale medier. nyhedsbreve. 

Aktiviteter? Ny dato. Bestyrelsen kigger på nye datoer. 

 

Fastelavn den 26. februar, kl. 13 ved kirken 

Kirken laver opslag. Sedler hentes i kirken. Fremover FDF mail ved kontakt. 

 

Landsdelsmøde den 10. marts ved KE  

Der er valg til landsdelsledelsen.  

 

Planlægningsmøder til tirsdags- og onsdagshold, inden den 22.februar 

Torsdag d. 10/2-22 kl. 19. Notits. Værdi på inventar. 

 

Infomøde om Landslejr 2022 den 9 feb. 

  

Fortræningsweekend den 22.-24. april 

Det skal gøres klart fra landsforbundet og de sender derefter ud. 

 

Landslejr 2022 den 6.-15. juli 2022 

Intet nyt at berette.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fokuspunkt til næste møde:  

Lederuddannelse 

Hvilke områder vil de forskellige ledere gerne vide mere om og måske gerne uddannes i? 

 

Næste møde: 

Årshjulet udfyldes og derefter vælges ny dato. 

 

Eventuelt 

Bonner fra indkøb. Skriv på bon hvad det er til og hvad hold der bruger materialerne. De 

bliver hentet i kredshuset den sidste onsdag i måneden. 

Dasjan er ved at lave en mærkedatabase til huset og hvad vi har og hvad vi har brug for. 

Med til bestyrelsesmøde. Kredsleder – Hvad er FDF Vejens Ambitioner og vision. 

FDF Vejen har 40 års jubilæum d. 27. maj. 


