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Referat Årsmøde Klovborg FDF 
  
Referent:  

 Thomas Holm Krogh 
  
Valg af dirigent:  

 Heidi Holm Krogh 
  
Orientering om bestyrelsens arbejde og kredsens liv: 
                
 Formanden (Heidi) fremlagde beretning: 

 Det er dejligt at børnene og lederne kan mødes igen. 
 Orientering om bålhytte. 
 Orientering om andre pengeskabende arrangementer: Papirindsamling, bøger 

giver en del, men vi kunne jo selvfølgelig være truet af, hvis kommunen begynder 
at samle papir og pap selv. 

 Bestyrelsen har den holdning, at kontingent skal holdes så lavt som muligt. 
Specielt hvis nogle er dårligt stillede og ikke har råd, så er der muligheder for 
hjælp fra organisationer.  

 Tusind tak til alle for indsats: Ledere, kredsleder, bestyrelse og forældre. 
 Vi glæder os til Skt Hans 23/6 og sommerlejr i uge 28. 
 
Ledere (Susanne): 
 Susanne informerede om sommerlejr. Det bliver sammen med de kredse, som vi 

skal på landslejr med næste år, på sletten. Deltagerprisen er lidt højere end 
normalt, men det koster også lidt ekstra at deltage i den større lejr. Et eventuelt 
overskud gemmes til landslejr næste år. Næste års landslejr har temaet ”Mod”. 

 Der kommer lederrokering efter sommerferien, da Annette stopper hos Puslinge-
Tumlinge. 

 
Kredsleder (Vagn): 
 Vagn takkede også lederne for kæmpe indsats. Ikke mindst omkring Corona er 

der virkelig gjort noget godt i kredsen. 
  
Fremlæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget: 

Regnskabet blev fremlagt. Der er et OK overskud på godt 15000. 
  
Valg til kredsbestyrelsen og valg af suppleanter samt valg af revisor: 

I det at dette er første forårs-årsmøde (årsmødet flyttet fra efteråret), afholdes der 
ikke valg til dette møde. 
  
Eventuelt: 
                Carina spurgte om deltagelse i ”Tivoli Friheden”, hvor der kan tilmeldes om 6 dage. 
Vagn undersøger det. 
                Der er arbejdsdag den 12. juni. Alle er velkomne til at deltage. 
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