
Formandens beretning 2020 

I dag skal vi igen mærke suset af FDF, for det er i dag hvor den nye FDF sæson i Silkeborg 2. skydes 

i gang. Hvad vil børnene huske for den forgangene sæson, jeg er sikker på at de vil tænke tilbage 

på de ugentlige møder hvor man får lov til at prøve en masse forskellige aktiviteter og så vil de 

tænke på vores fantastiske ø Møglø, det er der hvor man bader, køber i tutten, høre gode 

fortællinger og tager på løb. For hvad er FDF det er bl.a. at mødes om legen, fællesskabet og et 

kristen livssyn.   

Den forgangene sæson blev nået anderledes for lige pludselig skulle bestyrelsen og lederne 

forholde sig til Covid-19.  Der skulle tage stilling til, om vi skulle gennemføre vores arrangement i 

forbindelse med sogneindsamling og få dage efter lukkede Mette Frederiksen samfundet ned. Jeg 

er stolt over ledere i kredsen, for de brandere så meget for FDF. For da samfundet lukkede ned fik 

det ikke lederne til at læne sig tilbage i sofaen. De begyndte at kigge efter hvad man gjorde i andre 

kredse og fandt på tiltag og aktiviteter som vores børn skulle have lov at nyde godt af. Der blev 

lagt forskellige aktiviteter op på Facebook for de mindste og for piltene og lavet onlinemøder for 

de store og der kom en påskehilsen rundt til medlemmerne. Vi kunne heldigvis slutte sæsonen af 

som vi plejer, med suset af at være på sommerlejrer første uge af skolernessommerferie, hvor 

største delen af medlemmerne drog af sted på 5 dages sommerlejre på Møgelø, sammen med de 

tanter og onkler der skulle stå for at vi fik nået at spise. Denne sommer har de store været på to 

sommerlejre, de er lige vendt hjem fra vandretur på Gendarmstien fra Padborg til Als. Så jo flere år 

man har været FDFér jo flere oplevelser har man at 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 og det slog dem ikke ud at i 

år skulle der være fokus på af spritning flere gange om dagen.  

 

Ved en generalforsamling er det tid til, at se tilbage på det forgangene år. 



Bestyrelsen har bestået af 

  Marianne kassere  

 Bettina bestyrelsesmedlem 

 Connie bestyrelsesmedlem 

Rikke sidder som kredsleder  

Britta som leder repræsentant  

Kamila sidder med som repræsentant fra Alderslyst kirke 

Og jeg selv som formand  

   

 

Bestyrelsen har bl.a. ansvaret for kredsen økonomi, det kan lyde kedeligt men heldigvis så afpasser 

vores indtægter med de udgifter vi normalt har om året og ellers er det fordi vi vælger at støtte op 

om at forbedre rammerne for børnene og lederne.  Jeg må sige at der i Silkeborg 2 er mange 

kræfter for det er ikke kun det alm. FDF arbejde som lederne støtter op om, for de tog også del i 

det da køkkenet skulle udskiftet ved juletid.  

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 og måske er der nogen af jer der har mærket fællesskabet 

hvis i har lavet mad til mandags spisning. Det er hvor lederne og deres familier har mulighed for at 

komme og spise sammen.   

I bestyrelsen har vi afholdt 6 bestyrelsesmøder. Vi har været inviteret til ledernes julefrokost. Vi 

har arrangeret forårsrengøring på Møgelø, hvor børn, forældre og leder har været af sted sammen 

og hver for sig. Det er et dejligt sted at komme selv om at man skal arbejde, vi tjente ca. 18000 kr. 

ved at rengøre vores egen ø. Dejligt at vi kan løfte denne opgave i fællesflok, næste gang er om 2 

år. Og der skal afsættes ca. 120 timer til det.  



 Vi skulle have været til Y´s mens fødselsdag det er ikke en traditionel fødselsdag, men en 

fødselsdag hvor man som foreninger kommer og henter en check.  I år ansøgte vi Y´s men om 

penge til to nye telte, bord bænkesæt og markedsparasoller. Det er dejligt at de tænker på os og 

de har doneret 15000 kr. tak for det.   

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.   

Sidst på året trådte Connie ud af bestyrelsen, det gjorde at vi skulle ud og finde et nyt medlem til 

bestyrelsen. For ellers ville vi ikke være det antal personer som vedtægterne forskriver. Heldigvis 

gik det smerte frit, for det var muligt at overtale Jacob og Katrine til at gå ind i bestyrelsesarbejdet. 

På bestyrelsesmødet i januar blev Jacob og Katrine in supplerede.  

         

Det blev et år hvor der ikke blev hel så mange kredsarrangemeter for vores børn og deres familier 

grundet Covid-19. Kredsbestyrelsen der bl.a. ansvaret for kontakten til forældregruppen. Det gør 

vi bl.a ved lige som i dag hvor der har været lagt op til at man skulle tage sin familie med.   

 

Jeg vil slutte af med at se fremad, den nye sæson er startet og hvor vi forsat vil have fokus på at 

følge sundhedsstyrelsens retningslinjerne ang. Covid-19. Når vi når til punktet på dagsorden hvor 

der skal være valg til bestyrelsen, håber jeg at det lykkes at finde en suppleant og en revisor for 

det fortjener vores børn, lederne og den bestyrelse der skal arbejde videre, for ligger så meget 

engagement og energi bag foreningen.  

  /Formand Marlene 

 

  


