Bestyrelsesmøde FDF Aalborg 12, referat
Dato: Onsdag d. 11 December kl 19-21
Sted: Th. Sauersvej 5, Mette Kvas
Indkaldt: Kredsledelsen, Mads Welander, Mette Kvas, Michael Holtegaard, Line Hansen og Stine
Laursen.
Alle er mødt op.
1. Godkendelse af dagsorden, tilføjelse af punkter.
Dagsorden godkendt.
2. Godkendelse og kommentarer til referat fra sidste bestyrelses møde.
Intet at bemærke
3. Økonomi. Nyt fra kasseren.
Regnskabet er som vanlig, der er dog dukket en regning op fra Alex. Karnevalsudvalget har
indkaldt til møde, d. 12/12-13 kl. 16.30 om evt. nyt samarbejde. Michael og Kåre deltager.
4. Forslag til sociale/ tema udviklende ture for leder flokken.
d. 28.-29. marts ledertortur, arrangeret af bestyrelsen.
Punkt 5 tager vi til næste møde. :-)
6. Medlemsfremmende Arrangementer, gode ideer? Nogen oplæg?.
Fastelavnsfest i samarbejde med kirken, det tages med til næste møde.
Der skal være mere struktur ved Sankt Hans fest, se referat fra 4/8-13.
Julebal for 3.-4. kl. et godt arrangement der kom desværre ikke så mange. Vi prøver vinterbal, men
inviterer Tumlinge og Pilte klasserne med venner.
7. Nyt fra kredsledelsen
Intet nyt fra sidst. og så alligevel :-) Der vælges at vælge kredsledelse senere på året.
8. Vandforsyning plan. Skal vi have nogle kommentarer sendt ind? (Jvf Kåres mail om forurening
fra autoophuggeren?)
Der sendes kommentar til vandforsyningen, Stine står for det. Kommunen har været ude at
vurdere forurening fra autoophuggeren, de ser ikke det som et problem.
9. Hvordan vægter vi økologi/økonomi i vores kreds?
Vi vægter økonomi frem for økologi.
10. Info til Ledermøde.
Mads deltager. Skabeloner til ture, hvad koster det at være på tur ( Kost ) ?? Økonomi fremfor
økologi. Bestyrelsen støtter op om medlems fremmende arrangementer.
11. Næste møde.
Næste møde er onsdag 5.februar hos Michael, Solhøjsvej 56, 9210 Aalborg Sø
12. Eventuelt
Stine har talt med Camilla Wulf om rengøringen, som skulle komme med oplæg om hvordan det
fordeles. Søndag var Stine oppe i kredsen, der så ikke ud til at være blevet gjort rent. Det tages
med på næste møde.
Husudvalget er Knøss og Emilie.
Ændringer af lamper i alle rum.

