Søndermarken Bestyrelsesmøde
Referat torsdag d. 9. marts
Godkendelse af referat fra d. 23. november.
Referat godkendt.
•
•

Fremtidigt vil referatet blive lagt ud umiddelbart efter mødet og man har herefter en uge til at gøre
indsigelser ellers vil referatet anses som godkendt og blive lagt ud på hjemmesiden.
Til slut på mødet skal vi finde 2-3 ting, som vi gerne vil fremhæve og skrive dem på facebook for at
synliggøre bestyrelsens arbejde.

Gennemgang af regnskab
•

•
•
•
•

Landslejr regnskabet har været svært at gennemskue. umiddelbart ser det ud som at budgettet på 30.000
kr. holder rimeligt godt. Dermed har deltagerbetaling ikke dækket alle de udgifter der har været i
forbindelse i Landslejr16.
Juletræs salget er gået godt i år, vi snakker om nye muligheder for næste år. Vi fortsætter til næste år.
Telte står under materiel posten.
Vi skal være opmærksom på at der har været dalende medlemstal og dermed også dalende kontingent
indtægt og tilskud.
Regnskabet er godkendt fra bestyrelsesside

Økonomi system
•
•

Beslutning: Vi investerer i Economics
Der bliver desuden oprettet en konto udelukkende til mobilepay.

Bålhytte
Beslutning: Vi skal videre. Der gives grønt lys til bålhytteudvalget om at betale nogen til få sammenlagt de to
matrikler, så vi kan komme videre. Der skal bestilles en landmåler så matriklerne bliver slået sammen og vi
derefter kan søge om tilladelse til at bygge bålhytten.
Egen betaling ved kurser
Beslutning: Der er mulighed for at komme afsted med 100 % dækning på kurser, hvis man er aktiv leder i kredsen.
Dvs. ugentlig leder eller der tilsvarende. Unge under 18 kan komme afsted med 100 % dækning, hvis de fungere
som aspiranter eller hjælpeledere på ugentlig hold.
•
•

Hører man ikke under ovenstående kategori skal man betale 25 % af deltager prisen.
Alt kursus deltagelse skal godkendes af en kredsleder inden man tilmelder sig.

Evt.
FDF’s venner
Printer i FDF Fredericia Søndermarken: Man kan skrive til Henrik fra bestyrelsen for at få printet ud eller tage
kontakt til Mettelene hvis man ønsker at printe ud i kirken. I nødstilfælde har Simon også en sort/hvid printer
stående, man kan bruge. Der gives ikke tilskud til printning hjemme, medmindre man f.eks. stiller sin printer til
rådighed i forbindelse med at kunne tage en med på lejr.

