Bestyrelsesmøde d. 23. november kl. 19.30-21.30 hos Simon og Tina
Tilstede: Simon, Tina, Sussi, Henrik, Jakob, Martin, Mona, Jan
-

Godkendelse af referat (5 min): referat godkendt.
Status på bålhytte (30 min): De 30.000 dækker over en landmåler, der koster mellem 10.00012.000 kr., der er belåning på hver af de 3 matrikler, det er det der komplicere sagen. De 30.000
kommer fra et overslag fra en landmåler. En revisor kan måske løse problemet med belåningen.
Der findes mange forskellige fagområder inden for det at være landmåler, så derfor skal vi finde
en som kan løse netop denne opgave. Det kan være en mulighed for at fortsætte med lave
tegninger og få dem godkendt ved kommunen, med forbehold for at alt ting går igennem hos
landmåleren.
TILTAG:
- Finde ud af hvad der er at søge hos juelsøfonden: Sussi
- finder en landmåler: Simon og Jan
- Snakker med en revisor/advokat i kredsen Jesper B. : Jakob
- Tage kontakt til foreningskonsulenter på kommunen: Jan og Sussi (Mads)

-

Senior repræsentant (5 min.)
Orientering ang. senior repræsentanten har trukket sig, der skal findes en ny. Mads orienteres
og bedes om at finde en ny.

-

Ok penge (30 min). Pengene skal ikke som udgangspunkt bruges til bålhytte, men til andet.
TILTAG:
Raftestativ: jakob og Jan er tovholdere, der skal på næste ledermøde findes 2 yderligere ledere
der vil være med i et udvalg. Raftestativet skal sættes op til foråret.
Projekter og lærred: Henrik donere et lærred til kredsen, mod at få et juletræ de næste 5 år.
Kirken skal af med deres projekter, der tages kontakt til dem for at høre om vi kan købe den
gamle. Der er et anlæg i kernen, som sættes op sammen med projekter osv. Når det bliver sat
op. Simon holder styr på det.
På næste ledermøde bliver lederne spurgt om der er nogle ønsker, til hvad de 10.000 kr, skal
bruges til.

-

Priser på lejre (30 min)
Ledere med ugentlige hold og kredsledelse: gratis på kreds sommerlejr og julelejr. Alle andre
lejre betaler lederne kostpris.
Lejrudvalg kommer gratis med på lejr.
Køkkenansvarlige: kommer gratis med på lejr.
Øvrige ledere: betaler 60 % af deltager pris afrundet til nærmeste 10 kr.
Madpris: 80 kr. Pr. dag.
Forældre betaler deltager pris
0-3 årige er gratis
Lederbørn: 3 og indtil de er pusling (det 5 år) betaler 60 % af deltager pris.

Familie FDF betaler deltager pris uanset om man er barn eller forældre.
Økonomiske trængte findes der altid hjælp til og kan gives dispensation.
-

Kassér status (10 min)
I dag er Martin officielt blevet kredsens kassér i banken. Vi afventer at han får nogle papirer en
af de nærmeste dage, så han kan gå på netbank/business online. Martin tager kontakt til
kasséren i Vejle 1 for at høre mere om danskebank forenings afdeling. Der kommer snart en
udmelding til lederne om hvordan penge fremtidigt bilver fremtidigt refunderet.

-

Ombygning af kernen (5 min): Simon fremlægger en tanke han har om at lave musik om til
depot og arbejdsrum. Etablere en skydedør eller anden form for dør mellem salen og musik.
Eventuelt vælte væggen mellem gangen og depotet.
TILTAG: Bestyrelsen synes det er en god ide med døren til musik. Der bliver stemt om hvorvidt
der skal arbejdes videre med projektet med det samme: Der bliver stemt for. Vi nedsætter et
udvalg: jakob, Jan og Simon er udvalg.
Evt.? ( 5 min)

-

