
Ledermøde mandag d. 08. august 

 

 

Deltager: Sara, Tommy, Johnny, Dasjan og Charlotte 

 

 

Ekstra punkt 1) Open By Night d. 2. september 

- SU senest d. 22. August. 

 

Vi skal have spurgt Fleming om hvor KFUM’erne står og om de laver bål. Sikkerhed, så der ikke 

står to bål, for tæt på hinanden (Charlotte skriver til Fleming) 

 

Bemanding: 

- Johnny kan godt 

- Charlotte kan godt 

- Sara kan godt  

- Tommy kan godt 

 

Kan vi lokke onsdags FDF’erne til at komme og værre med til at stå for noget til aktiviteten 

- De bliver spurgt om de vil komme og stå i en time. 

 

Aktivitet: Bål og pandekager 

- Johnny har bålfad og står for dej 

- Spidsen har panderne og skumfiduser 

 

 

 

Ekstra punkt 2) Lodsedler  

- FDF – 15 august-30. oktober 

o Charlotte bestiller 300 stk. lodder 

 

- Lillebror – 7. oktober - 31. december 

o Skal bestilles inden den 17. september for 15 kr. fortjeneste 

▪ Charlotte bestiller 300 stk. 

 

Vi snakkede om at børnene selv skulle notere hvor mange lodsedler de har solg og hvor mange 

penge de har fået.  

- Børnene får mere ansvar ved at de selv skal have styr på, hvor mange lodsedler de har solgt 

og hvor mange penge de har fået 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) Status på "Fælles opstarts dag" d. 13. august kl. 11:30-16:00 

- Vi skal have taget stilling til 

o Bliver dagen til noget eller skal vi aflyse/rykke den? 

  

- Hvis vi vedholder dagen, hvem sender de vigtige informationer ud (Tænker det skal sendes 

ud mandag/tirsdag) 

  

Beslutninger: 

- Vi aflyser opstartsdagen og kommer stærkt igen senere på året eller i staren af næste år. 

- Forhåbentligt kommer der mere opbakning når vi har mere tid til at melde noget ud og få det 

arrangeret. 

- I stedet for at holde vores eget arrangement - kan vi så evt, hjælpe til Vejen bys 

arrangementer og få gjort opmærksom på os selv. 

 

 

 

2) Onsdags bemanding  

- Sara kan ikke længere komme til de ugentlige onsdagsmøder  

- Vi skal tage stilling til: 

o Hvad vi skal gøre ift. lederbemanding? 

 

Beslutninger: 

- Tommy kan komme hver onsdag efter ny arbejdsplan. 

- Ida kan ikke længere komme om tirsdagen 

 

Bemanding tirsdag 

- Fast: Sara, Johnny 

o Dasjan er ekstra mand ved behov 

 

Tiltag; 

- Spørge Clara og Kaya om de vil være hjælpeledere på tirsdagsholdet (Tommy og Charlotte 

lufter tanke for dem) 

o Kaya er med på den  

 

- Forældrehjælp – hvordan får vi struktureret det med forældrene at de kan komme og hjælpe.  

o Ide: Forældrene skal kunne melde sig på forskellige møder. 

o Sende mail: Er der nogle forældre der ville have interesse i at hjælpe til på 

tirsdagsmøderne (Vi venter med at sende mail ud, til efter mødeprogrammer er sendt 

ud) 

 

- Lægge opslag op om at vi mangler ledere på forskellige Facebook grupper.  

 

 

Bemanding onsdag 

- Fast: Charlotte, Tommy 

o Dasjan er ekstra mand ved behov 

 

 



3) Opdeling af tirsdagsholdet 

- Vi snakkede om at vi er mange børn på tirsdagsholdet og at vi godt ville have "sorteret" de 

store fra. 

- Vi skal tage stilling til: 

o Har vi lederbemanding nok til at skille tirsdagsholdet i to? 

o Hvem er de "store" og hvor ligger aldersgrænsen? 

 

Beslutninger: 

- Vi lægger køl på ideen indtil vi ved mere ift. ny leder bemanding 

- I realiteten har vi 9 børn der er de ”store” og som officielt kan rykke op (Caroline, David, 

Søren, Aksel, Oscar, Viktor, Mads, Alma, Frederik) 

 

  

 

4) Planlægning af tirsdags og onsdags holdenes mødeprogrammer 

- Vi skal have planlagt nogle af de første møder efter sommerferien 

 

Beslutninger: 

- Opstart og programmerne sendes ud sammen. 

 

Planlagte datoer til nyt program: 

- Halloween forældre møde: d. 25. og d. 26 oktober 

- Morsdag efter efterårsferien 

- Lillebror lodsedler sælges d. 1. og 2. november samt d. 8. og 9 november 

 

 

Hvad skal vi have sendt ud nu: 

- Vi starter igen + mødeprogrammer (Charlotte sender mail ud + aflysning af fælles opstart) 

- Mødeprogram på vores platforme: 

o Charlotte opdaterer på hjemmesiden 

o Minna opdaterer på Facebook 

 


