25. februar 2018

Referat af forretningsudvalgsmøde d. 31. januar 2018 hos FDF Høje
Taastrup.

Til stede: Lene Egeberg KFUM, Christian Lynge Dam Jacobsen FDF og John
Månson DDS.
Fraværende med afbud: Annette Vad DGP, Frederik Hansen og Peter Hansen
Folkeoplysningsudvalget.

1. Godkendelse af dagsorden.
Den blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra mødet d 8. november.
Det blev godkendt.

3. Budgetfordeling 2018.
Det fremsendte materiale blev drøftet, og vi undrede os over den forholdsvis
store reduktion i budgetrammen. Ændringer i medlemssammensætningen
synes ikke at kunne forklare tallet. Christian retter henvendelse til
forvaltningen herom.
Der var i øvrigt enighed om at bibeholde vores hidtidige satser i budgettet:
•
•
•

Basistilskud
Ledertræningstilskud
4.000 kr. pr. gruppe
Sommerlejrtilskud

500 kr. pr gruppe
140 kr. pr. medlem under 25 år, minimum
225 kr. pr. medlem under 25 år

Med et par mindre rettelser i materialet og med forbehold for en afklaring af
rammespørgsmålet blev det godkendt. Christian returnerer til forvaltningen.

4. Gennemgang af BUS vedtægter.
Det aftaltes, at Christian redigerer de hidtidige vedtægter i lyset af DUI`s
udtræden og fremsender til resten af FU. Et endeligt ændringsforslag skal
forelægges på Samrådsmødet.
Christian foreslog en drøftelse af og De Gule Spejdere kunne inddrages i
forretningsudvalget.
Det aftaltes, at John finder materialet fra den seneste debat om spørgsmålet
til næste møde.

5. Samrådsmøde d. 24. april 2018.
Lene vil følge op på aftalen med Arbejdernes Landsbank.
Christian har været i kontakt med foreningen Broen, som er en
landsdækkende forening, der formidler kontakt mellem – foreningsløse – børn
og foreningslivet. En afløser for den hidtidige fritidspasordning. Christian
foreslog, at vi inviterer kontaktpersonen, Helle Hyldtoft til en kort optræden
på Samrådsmødet. Der var tilslutning hertil.
Christian sætter gang i arbejdet med indkaldelse af emner til lederprisen.

6. Møde med Stig fra forvaltningen.
Mødet omhandlede retningslinier og dokumentation for ansøgninger om
ledertræningstilskud.
Lene deltog i mødet, men kunne fortælle, at det ikke var relevant for vores
medlemsforeninger. Der er tale om et rent idrætsspørgsmål.

7. Nyt fra Folkeoplysningsudvalget.
Christian var blevet bedt om at viderebringe et ønske om, at udvalget gerne
vil have kendskab til eventuelle succeshistorier fra de forskellige Samråd.

8. Nyt fra grupper og kredse.
FDF:
Christian nævnte, at Taastrup FDF har fået ny gruppeleder.
I FDF Høje Taastrup arbejder man videre med bålhytten.
KFUM:
Lene fortalte, at man også havde lederskift på vej, blandt andet på
gruppelederposten. Men hun mente der var kvalificerede afløsere på plads alle
steder.
DDS:
John fortalte, at Wagandoo er i færd med at evaluere årets juletræssalg. En
stor arbejdsopgave, som heldigvis også giver gruppen et godt overskud.
Endvidere fortalte han om et samarbejdsprojekt, der er under etablering med
en gruppe børn og lærere fra Taastrupgårdområdet. Det er foreløbigt på et
meget tidligt planlægningsstadie.
John var blevet orienteret om, at Appsi oplever en periode med en større
medlemstilbagegang.

9. Diverse fra Fritid og Kultur.
Der var intet nyt at berette.

10. Eventuelt.
Lene prøver at få ændret vores brevpapir.
Det næste forretningsudvalgsmøde flyttes fra d. 1. til d. 8. marts og afholdes
hos De Grønne Pigespejdere.

John Månson
Referent

