
Referat generalforsamling FDF Øster Vedsted onsdag 4/3 kl. 18:00 

 

Niels-Chr. kan byde velkommen til 12 fremmødte, vi har valg i år ikke at sætte et stykke i avisen, for at spare 

penge, indkaldelsen har været på facebook ”FDF øster Vedsted og på ”os fra Øster Vedsted. 

Generalforsamlingen er rettidigt indvarslet og beslutningsdygtig. 

Valg af dirigent: Niels-Chr.  

Formandens beretning: FDF har fået en ny kasserer i kraft af Sarah Kristoffersen og det er vi glade for, for da 

Vivian Wehner valg at stoppe i idrætsforeningen, var det også et stop for FDF. Vi har været rundt og spørge 

mange og de ikke havde lyst til det job, men nej, men så lykkes det alligevel. 

Sarah er ved Velux i Skærbæk, og hun hjalp med at søge deres fond til en ny yderdør og og justering af 

eksisterende døre. Vi har også søgt den fritidskulturelle fond ved Esbjerg kommune og penge til renovering 

af gavlbeklædning og sternbrædder, hvilket også er gået igennem. Ligeledes har vi har vi mulighed for at 

søge ved Byfest foreningen her i byen til en ny brændeovn. 

Jeg har tænkt en tanke, hvad hvis vi melder nogle børn ud inden sommerferien og så melder de samme børn 

ind igen, så tror jeg vi kan spare noget kontingent til forbundet. 

Der er Landslejer til næste år i FDF, der påtænker vi at vi gerne vil med, det kræver at vi sælger lodsedler, 

søger penge så det kan blive så billigt så muligt for jer forældre. Beretning godkendt. 

Regnskab ved Sarah. Godkendt. vi har sparet på vand og strøm solgt en del lodsedler, det går godt.  

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

Indkommende forslag: der er ingen. 

FDF i Øster Vedsted. Det går sådan ok vi har 19 børn og økonomien er også god, vi vil stadig dele 

kirkeblade rundt og sælge lodsedler, det giver en god skilling. 

Evt: FDF har en ide om at hjælpe Digelaget med at samle plast og affald på diget fra V. Vested og til 

Kammerslusen og der ved tjene nogle penge, det er en stor opgave og vi håber at vi kan få en del til at hjælpe 

os. 

Niels-Chr afsluttede generalforsamlingen, de børn der var med så Ternet Ninja. 


