Bestyrelses møde 30. maj 2017
Referent: Sussi
Sommersus i kirken:
Britt informerer
Frivillighed:
Der bliver diskuteret
- hvordan vi engagere folk?
- skal vi lave en familielejr?
- 2 sommerlejr priser afhængig af bidrag i løbet af året.
- Datoer for tjanser skal meldes tidligere ud.
Beslutning: FDF’s venner (vi arbejder på navnet), man kan være gratis medlem. Hvis man er medlem skal
man yde en arbejdstjans i løbet af året. Er man medlem og har arbejdet i løbet af året får man halv pris på
kontingent det efterfølgende halve år efter at man har ydet tjansen. Kontingentet tænkes at hæves d. 1/1 (
vi drøfter stigningen senere). En vagt gælder for et barn. Man skal på klasseholdene lave to årlige
arrangementer hvor forældrene bliver inviteret til at være med til mødet. Denne beslutning skal vedtages
ved en general forsamling, så dette er blot endnu tanker.
Bålhytte:
Matriklerne kan ikke slås sammen, så en permanent bålhytte er ikke en mulighed.
Beslutning: Der arbejdes videre på at bygge en mobil bålhytte, hvor taget kan tages af.
Førstehjælpskursus i Kernen:
For at lederne kan deltage i kanokursus, kræves det at de har førstehjælpskursus. Katrine har fundet et
godt tilbud fra en leder i en anden kreds.
Beslutning: Vi tilbyder gratis førstehjælpskursus til alle ledere og alle opfordres til at deltage. Katrine
arrangere det. Forældre og andre kredse kan deltage mod en betaling på 250 kr. inkl. Frokost.
Sankthans:
Simon laver et opslag til avis og hjemmeside.
Katrine laver en bod. Hun skal have hjælp med at handle.
Gasflaske: er den fuld? Jakob undersøger
Båltaler: Jacob borgmester? Sussi undersøger
Katrine spørger SFO om de vil lave en heks.
Ild: Jakob tænder grill og bål
Stemnings musik: kom og syng med. Mona og Katrine spørger Christopher, Maria og Erik om de vil komme
og stå for aktiviteten.
Netværksmøde er på torsdag i Kernen

