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Referat af online-ledermøde, mandag den 25. april 2022, klokken 19.00 

 

 

 

Tilstede:    Ida, Sara, Charlotte, Dasjan, Tommy 

Afbud:    Johnny 

 

 

Nyt fra klasserne:   Tirsdagsholdet 

     Der er fart over feltet, det går godt, cirka 16 børn. 

 

     Onsdagsholdet 

     Stabil gruppe børn, cirka 11 børn, indtænke ansvar og 

     fastholdelse i forhold til væbnere. 

 

 

Siden sidst:    Fastelavn d. 26. februar 2022 

     Vi var synlige, med stort fremmøde af børn og ledere. 

     Der blev uddelt flyers om FDF Vejen. 
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     Årsmøde d. 9. marts 2022 

     Et godt årsmøde, men med svigtende    

     forældreopbakning. Øget fokus på at fastholde  

     bestyrelsesmedlemmer. Skal placeres på en ”friaften”. 

 

     Info om landslejr d. 9. marts 2022 

     Vigtigt med info-punkter. Fungerer som reklame  

     internt i kredsen, skaber tillid - og en fælles   

     oplevelsesramme. 

 

     Fortræningsweekend d. 22.-24. april 2022 

     2 ledere og 9 børn afsted (plus 1 fra Bramming). God 

     stemning, øve sig i at være på lejr sammen. Købe  

     erstatnings-stænger og pløkker til patruljetelt. 

 

 

Kommende arrangementer: FDF Vejens 40-års jubilæum d. 27. maj 2022 

     Afholdes som åbent kredshus den 24. juni 2022 samt 

     som kredslejr den 24.-25. juni 2022. 
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     Landslejr 2022 d. 6.-15. juli 2022 på Sletten 

     Ekspeditionsmøde med fysisk fremmøde den 23. maj. 

     Besøgsdag på landslejren den 10. juli 2022. 

     Tommy skaffer et telt til sig selv på landslejren. 

 

 

Fokuspunkt:    Oplæg og diskussion om lederuddannelse  

     – hvordan?,  hvornår?, hvor tit?, hvor stort behov? 

     Tommy holdt et kort oplæg om tilgængelige FDF- 

     kurser i forhold til målgrupper. 

     Lederne foretrækker at tage af sted 2 eller flere  

     sammen, eller at deltage i korte online-kurser i  

     landsdelsregi. 

 

 

Database/mærkebeholdning: Databasen er oprettet, og er tilgængelig på online- 

     drevet. 
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Nye alarm-koder:   Koderne er klar, men svært at træffe aftale med  

     tekniker på grund af travlhed. Derfor sat på standby. 

 

 

Kredslederens kommunikation:Internt 

     Videresende mails til, fra og mellem ledere og  

     bestyrelse – med det samme. 

 

     Eksternt 

     Deltage i eksterne møder, eventuelt uddelegere  

     enkelte møder. 

 

 

Gennemgang og kritik:  Årshjul 

     Udbredt ønske fra lederne om et detaljeret måned-for-

     måned-årshjul der løbende opdateres og uploades til 

     kredsens online-drev. 

 

 

Kommende fokuspunkt:  Forslag udbedes, sendes på og koordineres via mail. 
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Eventuelt:    Online-planlægningsmøde den 12. maj 2022, klokken 

     19-21. Alle bedes have to mødeideer klar. 

 

     2.500 flyers fra Home til uddeling. Dasjan   

     koordinerer  tidspunkt for uddeling med Home. 

 

 

Næste møde:   Online-ledermøde den 9. juni 2022, klokken 19-21. 

 

     Online-bestyrelsesmøde den 13. juni 2022, klokken 
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