
Referat af Bestyrelsesmøde FDF Vejen d.21/11

Velkomst ved Dasjan.

Fokusområder

2022-2023.

De kommende fokusområder er: forældreengagement - hvordan øger forældrenes interesse og 
deltagelse. Johnny har fået fat i en bunke Banko-plader, disse kunne bruge til et 
forældrearrangement med diverse præmier - hovedgevinst evt et årsabonnement til FDF.

-Status

på kredsen : Charlotte, Sara & Johnny:

Lederne fortæller om hvordan ledelsen er gået fra en kredsleder til tre og hvordan de 
arbejder.
De har fået råd og vejledning fra en højere instans om hvordan man klarer opgaver og 
hvem der tager hvilke opgaver. Der er sat navn på de forskellige områder, dette giver et 
godt overblik og gør det mere overskueligt.
Kredsledelse står for de administrative opgaver, være ansigtet ud ad til.
Kredsledelsen forventer at bestyrelsen hjælper med at der er aktiv deltagelse ved ture, 
ved arrangementer, skaffe diverse ting til møderne/aktiviteterne og  ved søgning af 
midler/fonde mm Altså en generel opbakning. F.x turen omkring Sankt Hans, Pilte-turen, 
evt overnatning/weekend ved Spidsen.
Bestyrelsen vil gerne hjælpe med disse punkter - især hvis kredsledelsen husker at bede 
om hjælp/minder os om at deltage.
Der er mulighed for at deltage ved arrangementet d.17/12 i Vejen By.

● Der oprettes en gruppe på messenger af Johnny - for at sikre en hurtigt 
kommunikation.

-Status

på afsluttede aktiviteter: Charlotte, Sara og Johnny

Open by night var en succes - på nær røgen fra bålet, der generede en tøjbutik - der var 
udsolgt omkring kl.21. Der var flere der fik foldere med hjem. Ny ide: at få alle 
medlemmerne på onsdagsholdet med derned for at vise vores størrelse - evt med mærke 
tildeling for deltagelse. Evt nye ideer flødeboller, Victors opvask Søm i træ…
Græskars skæring gik over alt forventning - fin deltagelse og betaling.
Kredsleder Uddannelse ( Charlotte/Johnny deltog)2 lørdage i efteråret - der var 2 
interaktive undervisere - det var meget lærerigt med udveksling af erfaringer og ideer fra 
de forskellige kredse.
Seniorfestival: kæmpesucces 2 Seniorvæbnere deltog sammen med Sarah og Charlotte. 
En fin oplevelse - det gentages allerede næste år, hvor vi har en håndfuld mere der kan 
deltage.



Pilte Døgnet: Dasjan deltog med en flok, det var en succes på trods af forskellige 
udfordringer - især temaet Spionskole var fedt og forarbejdet var virkelig godt. 6 ud af 7 
overnattede - stor succes.
FDF Vejen vil gerne lave flere overnatningsture, så børnene og forældre lærer at overnatte 
hver for sig.

-Status

på kommende arrangementer: Charlotte, Sara & Johnny.

Torvet d.17/12, der er 5 voksne der deltager, bestyrelsen er velkommen til at deltage. I 
tilfælde af regn kan vi bruge “platformen”. Kredsledelsen går i tænkeboks
Østrig Turen for onsdagsholdet d.1/7-8/7 2023 ( 13 år og op) der er flere informationer 
på vej - den officielle indbydelse er kommet. Ide: de kommende aktiviteter kunne 
forberede turen bruge trangia mm for at “overvinde” angsten for det ukendte - få den 
gode historie frem. Evt en forberedelsestur til Sletten eller lignede..
Juleafslutning d.29+30/11(juleløb/krybbespil)indbydelse kommer i denne uge med 
tilmeldinger.
Juletræer: KFUM vil gerne have hjælp til at samle juletræer ind d.7/1 - de har 8 ruter, de 
gerne vil have hjælp til - penge går til FDF - god indtjening. Der kommer en seddel ud til 
forældrene både fysisk og på mail.
Johnnys chef har brug for hjælp til at holde flag i en lørdag i september måned - kl.10-15 i 
Kolding - god indtjeningsmulighed
I løbet af det kommende år skulle der gerne komme til nyt tilmeldingssystem.

-Status

på kredsens økonomi: Mikkel

Vi er næsten i mål at få adgang til kredsen økonomi.
Conny sender kontoudtog til Mikkel indtil alt er på plads
Det ser pt ok ud.
Vejen Kommunes nedsætter lokale tilskuddet til 75 til 65 %, hvilket er under 2000 kr for 
os - vi burde måske se på kontingentet
Vi skal tjekket op på forbruget af el, vand og varme - dette skal vi lige være 
opmærksomme på i forbindelse af de øgede priser.
Der er webinar på torsdag omkring økonomi.
Evt udgift til nyt telt.

- A.P. Møllerske støttefond

Der er mulighed for at søge om tilskud i en pulje på 80 millioner til kredshuse og 
spejderhytter fra A.P. Møllerske støttefond - drømme om nyt køkken, nyt badeværelse, 
varmepumpe, nyt gulv. Kredshuset har brug for et løft
Hos Nordea kan man søge om tilskud til energiforbedring - her var etablering af 
fjernvarme eller varmepumpe.



læs mere her:

Fremtidens spejderhytter og kredshuse - Kredsadministration

- Kredsservice (fdf.dk)

-EVT.

Indførsel af lederdag/bestyrelsesdag - evt fælles “julefrokost” i januar/februar - afholdes 
hos Britta ;o)
Spiren er pt gået lidt i stå - Johnny har brug for hjælp til inspiration. Forslag: hvad har vi 
brug for hjælp til, kommende arrangementer, årshjul mm
Henriette fra Kredsens Ledelsen har åbnet for at vi kan “skifte” kreds, så vi har nogen der 
minder lidt mere om os størrelsesmæssigt og med de samme problematikker. Sarah 
tjekker op
Undring: skal FDFs regnskab, referater mm fremgå på hjemmeside? - kan evt linkes til 
Prof.dk. Sarah tjekker op
Nyt køleskab skaffet - nyt komfur ønskes - KP undersøger
Kontingent: for de forskellige medlemmer 400/450,-, assistenters betaling skal evt  
halveres eller sættes  på 350 ,-og bestyrelse 75 ,- fastholdes?/ledelsen skal disse ændres 
fremadrettet ? Gebyr for indbetalinger (1 - 6 kr). Forbundskontoret udtaler penge hver 
uge. Gruppen summer over dette til næste møde.
Beach-flag til engagementer ønskes - 1-2 stk a pris ca 838 kr for komplet sæt.


