
Referat generalforsamling FDF Øster Vedsted 7/3 2018 kl. 18:00 

Niels-Chr. byder velkommen til de 9 fremmødte. Bliver valgt som dirigent, kan konstatere at 

generalforsamlingen er lovlig indvarslet, det har været i Ugeavisen 20/2 2018 og er dermed beslutnings 

dygtig. 

Beretningen: 

Jeg føler at børnene har behov for at lege nå de er til FDF, det er også rigtig fint, men der er dog nogle 

opgaver som vi vil lave med dem såsom løb, knob og rafte, synge, jeg kunne nævne flere. Det kan være 

svært at skabe ro, at tale færdig uden at blive afbrudt af smarte kommentarer og bemærkninger. Så jeg vil 

gerne lige løfte en pegefinger her. Der er også gode dage hvor det virker som vi har planlagt, og det bliver en 

god aften til FDF.  

Vi har fået lavet vores bålplads med nye Lærkestammer fra DTE. Gravet jord op på volden, det er blevet fint. 

Vi har et toilet der løber og en vandhane som skal skiftes. 

Jeg har forsøgt at få det med kontingent opkrævningen til at køre bedre, et enkelt system hvor jeg printer 

opkrævningen ud, ikke for at tage opgaven fra nogen, men der er ret vigtigt at der komme penge i kassen. Så 

vi ikke har nogle børn der går til FDF en del gange og så når de at stoppe før vi får kontingent for dem. 

Kontingen til forbundet er ikke helt billigt men vi er enige om at vi er med. 

Fylder jeg for meget! jeg kan godt lide at være FDF’er og syntes det er rart at arbejde med børn, hvis jeg nu 

fylder for meget så må vi jo have en snak om det. Vi har i indeværende år ikke holdt et bestyrelses, 

planlægnings møde, det mener jeg ikke er holdbart i længden. 

Spørgsmål til beretningen: at dele aftenen op i to, mere ægte spejder, fælles fastelavn i Ø.Vedsted, heik, dele 

ansvar ud til hjælpe leder. Beretning godkendt. 

Regnskab: Godkendt, der en forskel i balancen på 1025,5, jeg har talt med Vivian og der er et 

tilgodehavende på 128.- hvis det trækkes fra 1025,5 giver det 897,5 som er kasse beholdningen, fra året 

før.Og som ikke findes. Julemærke kontoen skal lukkes, vi skal sælge lodsedler for FDF og gå med 

kirkeblade. 

Valg til bestyrelsen: genvalg til Flemming Vestergaard og Tina Rasmussen, nyvalg til Sune Stavnager. 

Fremtiden: kan vi blive nogle flere børn, det ville også være dejligt om vi kunne finde nogle ledere. 

Evt: Have madmor med på weekend ture, bede om hjælp og evt.. lave en hjælper plan. Indrage børn i 

planlægning af program, temaer, ild og huler, med mere                                                                                                           

Jeg lægger FDF programmet på  (facebook os fra østervedsted) og der er 10år siden at jeg trådte ind ad døren 

til FDF her i Øster Vedsted. 

Der er FDF Landslejer i 2021, vi deltager i middelaldermarked i Ribe til 9-10. juni. Her i år. 

FDF vi gerne sige tak til Heidi Laursen for det arbejde hun har gjort. 

referat Niels-Chr. 

 


