Dato: 21.08.2022

Formandens beretning årsmøde FDF Silkeborg 2. 2022
Kære alle, tak fordi i er kommet.
Jeg hedder Katrine og er formand her i kredsen. Det er ikke helt nyt, men det ændrede sig her ved årsskiftet da Jacob flyttede til Århus, at jeg overtog efter ham.
I forældrebestyrelsen sidder også; Jonas (næstformand), Marianne (kasser), Britta
(medlem), Kamila (rep. for Alderslyst Kirke) og Rikke er kredsleder og deltager
også i vores møder.
Bestyrelsens arbejde det seneste år
Det er bestyrelsens opgave at skabe de overordnede rammer for kredsen og for ledernes arbejde med børnene. Vi sørger for økonomi - regnskab, de pengeskabene
aktiviteter og ansøge om sponsorater.
Den seneste sæson har været fyldt med en masse af det som er 'set før' men også
nye ideer blev prøvet af, og ikke mindst så har årets landslejr fyldt både i forårets
program, forberedelser og de 10 dage i sommerferien.
Nogle højdepunkter var:
Vi startede sæsonen op med et forrygende cykelløb - vejret var med os, der blev
spist pølser, kage og ikke mindst cyklet en hel masse! Det gav et godt skæv i kassen. Det var noget vi lavede da det cykelløb hos Y'smen vi plejer at deltage i var
aflyst pga. corona.
Så havde vi julemarked, med krea og tombola og æbleskiver, og oveni hatten et
bingo show i lånte lokaler.
Vi søgte penge ved både nordlys: og fik: og ved Y'smen og fik: Penge som i stor
stil var søgt hjem til Landslejr, stor lejr kræver stort udstyr, men som jo nu er i Kredsen til mangeårigt brug.
Dette år havde vi også rengøringsweekenden på Møgelø som bringer knapt
20.000 kr.
Så det har været et succesfuldt år. Der er god økonomi. Vi snakker mere regnskab
om lidt.
Bestyrelsens udfordringer har været at skaffe folk nok til vores rengøringstjans af
Møgelø. Det blev, også pga. lidt sygdomsfrafald, de få rå der knoklede igennem.
og fik løst opgaven.
For dem der ikke ved det, så er vi så heldige, at vi sammen med Silkeborg 1. kreds
ejer Juulsborg der ligger på Møgelø. Den bliver lige nu renoveret og, når der ikke
lige er landslejr, så har vi reserveret uge 27 til at holde sommerlejr for hele kredsen
på Møgelø. Det er et helt fantastisk sted og vi håber at i siger ja tak til invitationen
næste gang vi skal afsted.
Den anden udfordring vi vil involvere jer i her er, at vi rigtig gerne vil have flere og
nye kræfter med i bestyrelsen. Ved det seneste årsmøde valgte vi ikke nogen nye
ind, da vi var de 6 seks personer som vedtægterne siger. Men siden er Jacob trådt
ud, og situationen nu er, at vi gerne vil have nogen flere med.
FDF som ståsted:
Vi kan i kredsen godt være stolte af, at have givet børn og unge et fællesskab hvor
man kan komme som man er, byde ind med det man er god til og lære færdigheder af andre. Og ikke mindst opleve hvordan vores forskelligheder gør at vi kan noget mere når vi er sammen.
På Landslejren fik vi oplevet og snakket om, hvad det vil sige at være modige. Ikke
fordi vi skal kæmpe, men fordi det kræver mod at møde det som er nyt og stå ved
sig selv. Og på en Landslejr møder du mange nye mennesker og oplever en
masse nye ting.
Tak
Der skal lyde en stor tak og ros for det engagement som lederne putter i møder,
weekender og sommerferier.
Og tak til Rikke for det store arbejde med at få hele Kredsen til at rulle.
Tak for dette år. Vi glæder os til den kommende FDF-sæson.
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