
  
  

  

  

Bestyrelsesmøde i FDF Thyholm.  

  

Tid: Onsdag den 23. maj kl. 19.30  

  

Sted: FDF Kredshuset, Østergade  

  

Mangler: Kim og Mona 

  

Indledning: Kathrine 

  

1. Godkendelse af dagsorden og referat.  Godkendt 

2. Valg af referent: Mette 

3. Siden sidst v/Lene   

• Stander med legekort ved den nye oplevelsesplads. Der er sendt en mail 

med billede til Esther Jakobsen og besked om at vi gerne vil sponserer en 

Legestander og ellers bakker op om projektet.  

• Inspirationsmøde i Struer Y'smen blev aflyst - vi var en ud af to 

tilmeldte. 

• Vi har modtaget en gave fra Indre Mission Hvidbjerg på 15.000 kr 

• Urmageren har haft 50 års jubilæum. John har været forbi og lykønske. 

• Der er ansat en ny rengøringsdame ved Lyngtoppen, som bor i 

sommerhusområdet. Der er stor tilfredshed med hendes indsats. Hun 

passer godt ind i teamet. 

  

4. Nyt fra kredsledelsen  

• I april havde vi kredsaften med sang og musik samt mad fra 

forældrebank. En fantastisk aften med ca 80 til spisning. Enkel men godt 

arrangement. 

Notat fra Lene: Det var svært at få opbakning fra forældrebanken - Obs 

på tilmelding, når der er spisning. Skal forældresamarbejdet op at køre 

ordentligt igen, skal vi have mere fokus på det. 



• Tumlinge til stævne i Hjerm. Godt arrangement. Vi kunne ønske at der 

var flere hold der ville/kunne deltage. Det skal prioriteres hos både børn 

og ledere. 

• Seniorweekend her i kredshuset og på Mors. 11 deltagere på tur. Temaet 

var flygtninge. Hjælp fra Hjerm-ledere. Det har været svært at sælge 

turen til de seniorer der stadig bor her på Thyholm, hvilket er kredsens 

svage punkt ift fremtiden - det bliver vi nødt til at give fokus for at sikre 

kredsen fremadrettet. Vi mangler nogle ledere til at tage teten og give det 

et skub!! 

• Generalforsamling i sejlcenteret: der er penge i kassen og vi har stadig 

både til at ligge i havnen. Kontingent svarer til 750 kr/året 

• Vi har haft ledere af sted til både leder- og påskekursus  

• 6 væbnere og 2 ledere har været til væbnermesterskab i København, hvor 

væbnerne får lov at møde 1600 andre FDFere. Det har været en stor 

oplevelse.  Det bør fremover være en fast del af vores væbnerarbejde.  

• Salg af pølser ved provstiets pinsegudstjenesten på Venø. Vi har tjent ca 

4000 kr. Alt udsolgt! God oplevelse. Dog var der ingen FDFere trods 

invitation.  

• Blå dag i Jyllands Park zoo. Børnene kommer kun med, hvis deres ledere 

kan komme med. Vi regner med at kunne fylde en bus.  

• Sæsonafslutning for ledere 20. juni!? 

• Møgelø er under planlægning - det går lidt trægt, men et fint tema. Kim 

og John har været til møde med Møgelø´s bestyrelse ang. båden. Der er 

nu meldt ud at båden sættes i stand mod en lille stigning i lejen af 

Møgelø. 

• Hjemmesiden er snart klar til at tage i brug. Det vil være fedt, hvis den er 

klar til Møgelø, så forældre kan følge med hjemmefra via den nye 

hjemmeside. 

• Vi står overfor en ny sæson. Vi er lidt i vildrede ift. hvordan vi får 

invitationerne ud. Det virker dog til at adresser kan findes på skolens 

intra. Det er vigtigt at der med indbydelsen kommer et program samt 

PR/reminder om lejre. Kan man få nogle børn til at fortælle, hvorfor det 

er fedt at gå til FDF. Vi kan have en form for reklame for opstart ude 

foran kredshuset. 

 

5. Økonomi v/Christen  

• Lån til renovering af Lyngtoppen er nu under 100.000 kr. pga tidlig 

udbetaling af lokaletilskud. Bookingsystemet fungerer rigtig godt. 

• Sponsorsedler blev sendt ud for 14 dage siden og over halvdelen er 

allerede kommet ind.  

• Budgettet kører som planlagt 



• DUF-ansøgningen skal være DUF i hænde senest 1./6. Lene vil 

undersøge hvilke midler der kan søges til. 

 

6. Kredsens samværsregler til godkendelse 

• Samværsreglerne er udarbejdet i samarbejde mellem ledere - vigtigt for 

lederens forståelse for og brug af dem. 

• Godkendt ved bestyrelsesmødet! 

 

7. Status på persondataforordning – Kredsens privatlivspolitik 

• Lederflokken skal sætte sig ind i/præsenteres for reglerne. I et 

samarbejde med bestyrelsen skal vi have formuleret nogle kredsens 

privatlivspolitik, som skal ligge på kredsens hjemmeside. 

• Vi skal på en eller anden måde sørge for at argumentere for at vi med 

rette gemmer datalister fra tidligere medlemmer af kredsen. (Jubilæum) 

• Der skal fremover være mulighed for at krydse af på ift fotografering 

 

8. Bestyrelsen i Kredsen – hvad forventer vi af hinanden 

• Husk at gøre opmærksom på hvad vi har af forventninger til hinanden, 

men også huske på at vi arbejder forskelligt.  

• John: det er vigtigt at arbejdet i kredsen strømmer fra lederflokkens vilje, 

initiativer og handlekraft. Ønsker at bestyrelsens arbejde også har fokus 

på lederfællesskabet/samarbejde og er med til at styrke det for kredsens 

fremtids skyld.  

• Der er en frustration fra bestyrelsen over at dens vilje til at støtte og 

arbejde for kredsen ikke værdsættes og ikke kan finde ud af hvilken 

hjælp der ønskes. Svært at finde sin rolle i FDF Thyholm. 

• En ide/ønske om at der planlægges en visionsdag hvor både kredsledelse, 

ledere og bestyrelse deltager. I håb om at alle kan byde ind og føler sig 

hørt og set. 

 

9. Evt. 

• Mette går på barsel i august.  

 

10. Næste møde 

• på Lyngtoppen onsdag d.19. september kl 19.00 

 

  

  

                                                                                 


