Formandens beretning
I dag starter den nye FDF sæson i Silkeborg 2. hvad vil børnene huske fra den forgangene sæson,
jeg er jeg sikker på at de vil tænke tilbage på vores egen fantastiske ø, Møgelø. Det er der hvor
man bader, køber i tutten, høre gode fortællinger og tager på løb.

Året har været fyldt med oplevelser, i sommerferien har 9 af de unge mennesker været på fjeldtur
i Norge, de har fået nye bekendtskaber for de har været af sted med andre kredse fra det
midtjyske. Så jo flere år man har været FDFér jo flere oplevelser har man at kunne tænke tilbage
på.
Alle de oplevelser vores børn har fået ved at være FDFér dem har de kun kunne få, fordi at der
hver uge stiller en stabel af leder og hjælpe leder op.
Vi må huske på at vi skal sige dem 1000 tak for det frivillige stykke arbejde de laver. Det er jo ikke
kun det ugentlige møde de kommer til, der går også tid med planlægning og indkøb. Derudover
bruger de en uges ferie på at vi i fællesskab kan tage på sommerlejrer.

Ved en generalforsamling er det tid til, at se tilbage på det forgangene år. Til generalforsamlingen
sidste år blev næsten alle pladserne i bestyrelsen udskiftet.
Bestyrelsen har bestået af
Marianne kassere
Bettina bestyrelsesmedlem
Mette bestyrelsesmedlem
Sara bestyrelsesmedlem
Rikke og Frank sidder med som kredsledelse
Alice som leder repræsentant
Kamila sidder med som repræsentant fra Alderslyst kirke

Og jeg selv som formand

Som bestyrelsen har man bl.a. ansvaret for kredsen økonomi, det kan lyde kedeligt men når
ledergruppen kommer og orientere os om at bålhuset er for lille, så er det da en glæde at kigge ud
og se at om ikke så længe så har vi et bålhus der er nået støre. Som bestyrelse skal vi hjælpe til, så
lederne har de rammer de har behov for, for at de kan lave gode aktiviteter for vores børn. Jeg må
sige at der i Silkeborg 2 er mange kræfter for ikke kun det alm. FDF arbejde som Johnny og Frank
yder i dagligdagen er det også dem der er byggeherre på bålhuset sammen med Rikkes mand.
Når man sidder med i bestyrelsen får man mulighed for at få et blik ind i organisationen og blive
en del af det fællesskab lederne har imellem. Måske er det ens barn der har hjulpet til med at
pyntet op før julestuen. For ens mor eller far har været med til at gøre klar sammen med lederne
og de andre bestyrelsesmedlemmer.
I bestyrelsen har vi afholdt 6 bestyrelsesmøder. Vi har været inviteret til ledernes julefrokost. Vi
har forsøgt os med at finde sponser til de børn der cyklede med til cykelsponsor løbet der blev kørt
i maj måned.
Der har været to afsted til Y´s mens fødselsdag, det var ikke en traditionel fødselsdag hvor vi skulle
komme med en gave, det var en fødselsdagsfest hvor vi som forening modtog en check på 25000
kr. pengene er øremærket til indkøb til klassemøderne og indkøb af banner.
Pengene vi har modtaget fra Y´s det gøres kun muligt fordi at de driver Y´s men´s genbrugsbutik på
A. C. Illumsvej hvor vi har mulighed for at ansøge om penge hvert år sammen med de andre
kirkelige børne- og ungdomsorganisationer der er her i byen. Så husk næste gang at du har nået
der er for godt til at køre på lossepladsen så forære det til deres genbrugsbutik.
I april måned var vi en flok der drog af sted for at gøre hovedrent på Møgelø. I forældre havde her
muligheden for at hjælpe med og tjene en skilling til kassen. Man kan tænke at det ikke giver
mening at bruge sin tid på det. Men man vil opleve at man får en god oplevelse, for der er tid til
snak, nyde de fantastiske omgivelser stå og stå og ske ud over vandet. Og ens børn får mulighed
for at komme over og lege på øen en ekstra gang. Børnene nød det, de var bl.a. på sejltur rundt

om øen og da de tog fra øen glæde de sig enomere til sommerlejreren. Jeg vil sige tak for folks
indsats og håber at vi kan løfte opgaven i fællesflok igen i foråret 2020.

Kredsbestyrelsen har bl.a. ansvar for kontakt til forældregruppen. Det gør vi ved at lederne og
bestyrelsen afholder arrangementer hvor børnene får mulighed for at have mor og far med til FDF.
Senere bliver det tid til, at der skal vælges et nyt medlem til bestyrelsen for Sara ønsker ikke at
genopstille. Jeg vil gerne sige hende tak for indsatsen og glæder mig over at hun forsat gerne vil
være en del af kredsens liv.
Jeg vil slutte af med at se fremad, den nye sæson er startet og i år har vi kun en lille lederflok for
lige før ferien sagde vi farvel til Nina, Michael, Mads og Maria som er i gang med at bosætte sig
andre steder rundt i landet. Det gør at vi må huske på, at der er få leder på alle klasserne og at vi
forældre må række hånden frem og hjælpe til. Det vil være få gange i løbet af året der vil være
behov for hjælp. Men med alles hjælp vil der være ting der kan gøres muligt at lave for vores børn.
Eks. at børnene kan komme på løb hvor nogle af jer forældre kommer og står på post eller hvis
børnene skal på cykeltur at der lige er en ekstra voksen med. Jeg håber at vi fællesskab kan være
med til at vi får eno en god sæson i Silkeborg 2.

