
Referat Årmøde ved Klovborg FDF onsdag d. 28.10.20 

1. Vedkomst ved formand Heidi Holm Krogh 

- Baggrund for ”light” udgaven af årsmødet – corona samt krav fra landsforbundet/tips midler 

2. Valgt af ordstyrer – Thomas Holm Krogh 

3. Orientering fra bestyrelsen 

a. Heidi Holm Krogh – se bilag 

b. Vagn – coronaregler, vi må forsamles op til 50 personer ved dags aktiviteter. Der må ikke 

holdes lejre med overnatninger efter de nye udmeldinger. I stedet kan der planlægges 

dagsarrangementer i overensstemmelse med de generelle anbefalinger om afstand og 

håndhygiejne og opdeling. 

c. Projekter: Bålhytte, den er tegnet og skal snaretest projekteres. Den bliver ca 35-40 

kvadratmeter. Der skal søges fonde, og der håbes på forældreopbakning. 

d. Der er blevet etableret numlingegruppe og det går rigtig godt. Der er ca 6-8 familier, som 

kommer til møderne søndag formiddag en gang om måneden. 

e. Landslejr er desværre aflyst – afvikles i 2022 

4. Regnskab og budget 

Budgetåret følger kalenderåret. Det seneste afsluttet er fra 2019. 

Detaljeret oplysninger fremgår af bilag. 

5. Valgt til bestyrelse 

Aktuelle kredssammensætning – se bilag 

På valg er: Marianne Baun – ønsker genvalg 

  Jesper M. Nielsen – ønsker ikke genvalg 

  Susanne Rasmussen – ønsker ikke genvalg 

  Gitte S. Christensen – ønsker genvalg 

  Ny opstillede 

  Lars P Andersen og Anders Monberg 

 Alle valgt ind 

Valg af suppleanter: Karina Petersen samt Mette Hedeager 

Valg af revisor: Lone Viborg Stedfortræder: Thomas Holm Krogh 

 

6. Flytning af årsmødet 

Bestyrelsen stillet forslag om at flytte årsmødet til foråret. Dette under hensyn til 

budgetåret/kalenderåret. Aktuelt ligger det om efteråret grundet stiftelsen af foreningen 

(15.10.1950) 

Beslutning: Mødet flyttes og perioden for den valgte bestyrelsen forlænges, sådan næste møde i 

foråret 2021 er uden valg. 

 

7. Evt: 

Sp. Hvor stor er kredsen 

Sv: Omkring 65 pers. – ca 35-40 børn 

 

- Sidste chance for køb af lodsedler. 

- Der er mange oplysninger at finde på kredsens hjemmeside – bl.a. avisindsamling 

- Der er sommerlejr i uge 28 i form af netværkslejr og hvis coronareglerne strammes kan 

kredsens alligevel holde lejren, som er en teltlejr. 



 


