Årsberetning fra FDF Aars den 27. februar 2019.
Velkommen til generalforsamling. Sidste års
ordinære generalforsamling blev holdt den 28.
februar 2018.

6. Organiserer lodseddelsalg hhv.
Y’s Men’s og FDF-lodsedlen
7. Uddeling af kirkebladet i Aars sogn.

På generalforsamlingen i 2018 blev Anja
Søndergaard Nielsen og Dorthe Rolighed genvalgt
til bestyrelsen. I det forgangne år har kredsens
bestyrelse derfor set ud som følger:
•
•

•

•

Sparring for kredsledelsen
Som nævnt, består kredsledelsen i dag af Kasper
Neve og Michael Høgh.
I det forgangne år, har jeg deltaget i
kredsledermøderne. Dette har givet en god indsigt
i, hvad der røre sig i kredsen, dels ifht. leder
situationen og dels i de enkelte klasser, hvor kan
vi støtte op?

Forældrerepræsentanter: Aase Frost,
Jens Jensen, Anja Søndergaard Nielsen,
Torben Bjerregaard og Dorthe Rolighed.
Ledergruppens repræsentant: På denne
post har der igen i år været udskiftning,
idet Michael Høgh blev valgt til
kredsledelsen fra august. Derfor blev
Helene Vistisen valgt som
lederrepræsentant fra august måned.
Seniorrepræsentant: Annika Jensen frem
til sommerferien, hvor hun tog på
efterskole. Her har er ikke været muligt at
finde en anden.
Kredsledelsen: Også her har der været
udskiftning. Carina Nørgaard valgte at
udtræde af kredsledelsen efter
sommerferien af personlige årsager.
Michael Høgh blev valgt ind – og har
indtil videre lovet at være det for et år.
Tommy Vestergaard Tindahl var på valg i
december og her har det ikke været muligt
pt at finde en afløser. Så lige nu er
kredsledelsen bestående af Kasper Neve
og Michael Høgh.
Vores ønske er fortsat at få en ny i
kredsledelsen hvert år, samtidig med at der
er en der har mulighed for at gå ud, så det
bliver en overkommelig opgave at
varetage i tre år.

Meget af arbejdet i kredsledelsen har været at få
prikket til nye leder emner, da det altid er sjovere
at være leder, når der er ledere nok, fremfor at der
mangler ledere og andre kører surt i det, fordi man
er på hver gang. Derfor er det vigtigt hele tiden at
få spurgt og opfordret folk til at gå ind i arbejdet,
så vi ikke kommer til at stå og mangle ledere.
Kredsledelsen har arbejdet på at få lavet en
forældre udgave af ”Sådan arbejder vi i FDF
Aars”. En guide så forældrene ved, hvad der er af
forventninger til dem, når de melder deres barn
ind i FDF Aars.
Kredsledelsen arbejder også fortsat med
forventningsafstemning i de enkelte klasser, når
en ny sæson begynder. Det hensigtsmæssige i at
arbejde med forventningsafstemninger er, at det er
med til at tydeliggøres hvad vi hver i sær kan
bidrage med, og hvordan jeg som person bedst
trives, ved at være leder i den klasse jeg skal
varetage.
Bestyrelsen ønsker fortsat at være en synlig
bestyrelse for vores ledere. Derfor deltager vi på
skift i til ledermøderne.
Bestyrelsen har desuden repræsenteret kredsen på
i forskellige arrangementer fx

I det forløbne år har der været afholdt 8
bestyrelsesmøder.
Bestyrelsens kerneopgaver opgaver er:

•
•

1. At være sparringspartner til
kredsledelsen
2. Vedligeholde Huset
3. Drive og vedligeholde Cimbrerborgen
4. Forestå kontingentopkrævning
5. Sørge for kredsens økonomi

•

Pandekagebagning til Halloween.
Vaffelbagning til juletræstændingen for
Handelsstandsforeningen.
Arbejdsdagen i huset.

Huset
I år er der sket en del i Huset. Vi har fået lavet det
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længe ventede køkken. Her vil jeg gerne rette en
stor tak til Michael Høgh og Kasper Neve for det
store arbejde I har lagt for at gøre det muligt.
Michael, du var stort set at finde i huset, alle
hverdagsaftner, hen over sommeren. Resultatet er
blevet rigtigt godt, og vi har fået rigtig god plads
til alle de ting vi gerne vil have der, og med
mulighed for at FDF’erne er med i køkkenet.

happenings der kan generere penge til projektet
mv.
Rengøringen af Huset foretages fortsat af Varena,
hvilket vi alle nyder godt af. Det er dejligt at
komme uge efter uge til et rent hus. Varena sørger
også for at det udendørs toilet bliver rengjort efter
behov.
Klasserne sørger dog selv for den løbende
oprydning i huset.

Byggeudvalget
Ud over køkkenet, er der ikke sket særlig meget
med selve Huset. Til gengæld er der sket rigtig
meget i byggeudvalget. Byggeudvalget består af
Bjarne Falkenberg, Anja Søndergaard Nielsen,
Gitte og Brian Larsen. De er i gang med
planlægge, hvordan vores nye kredshus skal se ud
i fremtiden, samt at få beskrevet selve projektet, så
det vil være muligt at søge penge til det nye
Kredshus.

Cimbrerborgen
Marts 2016 gik vi i luften med en ny hjemmeside,
hvor man kan booke et lejemål direkte på siden.
den fungerer til alles tilfredshed. I 2018 har vi haft
havde vi 19 udlejninger. Det er et fald i fht. 2017 ,
hvor der var 24 udlejninger. For at få nye lejere,
gør vi hvad vi kan, for at få udbredt kendskabet til
Cimbrerborgen, dels via vores hjemmeside, samt
Facebook mm. Har I ideer til hvor vi kan udbrede
kendskabet, er I velkomne til at henvende jer.

Byggeudvalget har arbejdet videre med de ideer
og tanker der var på vores inspirationsdag den 7.
oktober 2017, hvor ledere og bestyrelse brugte en
dag rundt i Aalborg til at finde inspiration til
hvordan vi kunne tænke et nyt kredshus.

Eva Harbo Andersen varetager selve udlejningen
imens det er mig der står for den
regnskabsmæssige del af udlejningen.

I begyndelsen af året, har der været en proces,
hvor byggeudvalget har haft lederne med til at
definere hvad et nyt kredshus skal indeholde. Alle
disse ideer har været sendt til arkitektfirmaet
Krogh Madsen, som er kommet frem til et meget
spændende projekt.

I april 2016, fik vi en aftale på plads med
Kimbrernes Y’s Men’s Club Aars, at de står for
tilsynet med Cimbrerborgen. De laver en årlig
arbejdsweekend, hvor de klipper hyben, smører
vinduer og døre, samt andet forefalden arbejde.
Denne kontrakt fortsætter vi med. Der holdes et
årligt møde, hvor vi gennemgår kontakten, og
laver justeringer, hvor dette er nødvendigt. Y’s
Men’s klubben har i år lavet en renovering af den
inderste sovesal i marts måned.

Jeg vil gerne rette en stor tak til byggeudvalget. I
har gjort en kæmpe indsats for at holde liv i
drømmen om et tidssvarende kredshus, hvor der er
plads til alle, og hvor der tænkes nyt i fht. at huset
kan bruges af andre grupper i den tid huset står
tomt.

I årets løb har vi fået en stor donation fra
Sparekassen Himmerlands fonden til nye borde og
stole ude i Cimbrerborgen. Det var tiltrængt, idet
der stod 1976 under de gamle stole. Vi var heldige
at få brugt borde, og derved sparede nogle penge,
som vi har fået lov til at bruge til andre ting ude i
Cimbrerborgen.

Jeg vil gerne opfordre jer til at spørge ind til
udvalget – og evt. påtage jer opgaver i forbindelse
med at komme med input, undersøge muligheder
mm, da der er mange processer i sådan en bygge
proces. Aktuelt mangler vi nogle der kan
undersøge eller har kendskab til om det er bedst
selv at eje huset, eller om det er bedre at det er en
fond som skal styre det. Så hvis du sidder med
kendskab til denne del, er du velkommen til at
henvende dig.

Varena er ude og gøre rent efter hvert lejemål, idet
vi har skrevet rengøring på som en fast udgift til
lejren. Derved sikre vi en ensartet rengøring efter
hvert lejemål.

Vi får også brug for et udvalg der kan være med
til at samle penge ind til projektet – skal vi sælge
de gamle mursten? Kan vi lave forskellige

Samarbejdet med Trend Kro omkring
nøgleudlevering, fungere fortsat meget
tilfredsstillende og fortsætter uforandret fremover.
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Samtidig har vi haft en kontakt til Trend kro om et
udvidet samarbejde. Vi forestiller os, at der kan
lejes service hos dem, samt få et tilbud på mad.
Det er noget vi arbejder videre med.

til at halte lidt, er når der kommer nye medlemmer
ind i kredsen, som ikke begynder til kredsstart.
Der kniber det med at få dem registreret og få dem
til at betale kontingent. Her skal vi blive bedre til
at få dem meldt ind i kredsen og få sendt
kontingentet ud til dem.

Reparationer og vedligeholdelse af Cimbrerborgen
styrer Henrik Ørsnes fortsat. Tak for det.

Grunden til at vi er nødt til at være strikse med at
få inddrevet kontingenterne er, at FDFs forsikring
kun dækker de medlemmer der har betalt
kontingent og for at kan få kommunalt
medlemstilskud. Endvidere skal vi betale til
forbundet, og der vil vi helst kun betale for de
personer der er medlem.

Vi har i det forgangne år oplevet, at der har været
en del trafik hen over vores grund, ude ved
Cimbrerborgen. Der har derfor være et lille udvalg
der har arbejdet med at finde ud af rettigheder og
muligheder. Udvalget arbejder fortsat med at finde
en løsning, så de børn og voksne der er i
Cimbrerborgen kan føle sig trygge og sikre i deres
leg og færden.

Den 1. januar 2019 havde vi 125 betalende
medlemmer. Det er en lille fremgang på 3
medlemmer fra 2018.

Økonomi og medlemsregistrering
Malene Ørsnes har været kasserer i det forgangne
år, og har vi været glade for. Der er styr på
økonomien og på hvad der skal og kan søges af
tilskud til kredsen. Malene har desværre ønsket at
stoppe som kasserer med udgang af dette
regnskabsår. Jeg vil gerne rette en stor tak til
Malene, for det store arbejde hun har lavet med
regnskabet og ansøgninger ved kommunen om
medlems tilskud, huslejerefusion og penge til
vedligehold mm. Vi ønsker dig alt godt fremover.

Lodseddelsalg
To gange om året er bestyrelsen ansvarlig for at
organisere lodseddelsalg. Tanja Nørgaard har
organiseret det i år for første gang. Der er mange
veje og ruter at holde styr på, når man får sådan en
opgave. Det har fungeret godt og du har fundet dit
eget system i det. Tak for det.
Lodseddelsalget er en nødvendighed for vores
økonomi, da vi ønsker at holde kontingentet så
billigt som det er muligt. Y’s Men’s lodsedlerne er
det Puslinge/Tumlinge og Piltene der står for,
mens FDFs egen lodseddel sælges af alle klasser.

Til at overtage kassererposten, har Hanne
Mousten sagt ja til den opgave. Hun er ved at
blive sat ind i hvad der skal gøres og hvilke
programmer der skal bruges. Vi ønsker dig held
og lykke med opgaven.

I april/maj sælger vi Y’s Men’s lodsedlen. Den
giver os en meget stor direkte indtægt, da vi får 14
kr. af hver solgt lodseddel til 20 kr. Vi har
efterfølgende mulighed for at søge tilskud til fx
materialer, inventar og lederuddannelser mm. hos
Y’s men’s klubberne.

Kontingentbetalingen i år, gjorde vi via Flex
tilmeld. Det er et nyt og let system at bruge. Igen i
år oplevede vi at der var nogle stykker, som skal
rykkes et par gange i forhold til
kontingentbetalinger, så vi havde dem alle i hus
inden nytår. Det nye kontingent system, har det
været meget lettere for Malene at indkræve og
holde styr på, hvem der skulle rykkes, da systemet
selv giver besked om det. Det gjorde også at der
kun var halv så mange der skulle rykkes i sidste
omgang med telefonopringninger end tidligere.
Systemet har været en lettelse for Malene og jeg
tror også det har været det for medlemmerne, da
det er gået hurtigere med at få alle til at betale.

I august/september måned sælger vi FDF egen
lodsedel. Her får vi også en flot indtjening, idet vi
får 14 kr. for hver solgt lodseddel til 20 kr. For at
kan gennemføre lodseddelsalget, er vi afhængige
af forældre hjælp til at gå ud med de mindste børn,
samt til at have base hos. Tak til de forældre der
hjalp til med lodsedlesalget.
55 ° Nord
Ulla Krogholm står fortsat for vores lokale
afdeling af 55° Nord. Det har hidtil været en rigtig
god service for kredsens medlemmer, at kan
handle gennem Ulla. Hun kan kontaktes på telefon

Det hjælper en del, at vi siger at kontingent skal
være betalt inden første lejr. Der hvor det kommer
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og mail. Har man brug for at prøve skjorter, har
hun et lille udvalg liggende, så man kan aftale tid
med hende om at prøve disse.

specielle forhold laves en aftale med kassereren
eller bestyrelsen. Pt har vi en ansøgning hos
menighedsrådet om at få hævet prisen på
uddelingen af kirkebladet.

I år har 55° Nord på landsplan lavet et nyt
koncept, så alle der bestiller kan få 10 % rabat.
Dette gør at vores indtjening er faldet, da handlen
gennem Ulla har være nedadgående.
Ved at handle gennem Ulla, gives der 10 % til
kredsens kasse. En stor tak til Ulla, for at vi kan
have en lokal 55° Nord afdeling i Aars.

Hjemmesiden
Hjemmesiden har fungeret hele året – den skal
blot fodres med program punkter til de enkelte
klasser. Vi erfarer at der er flere og flere der
bruger Facebook til at dele opslag – både intern i
gruppen af ledere og også med beskeder til
forældrene. Det er en hurtig måde at kommunikere
og dele de oplevelser der sker i FDF.

Juletræer
Juletræssalget er i 2018 gået meget
tilfredsstillende. Henrik Ørsnes er forsat manden
der tager det store slæb med det praktiske omkring
juletræssalget. Stor tak for det. Salget i 2018
havde en lille tilbage gang i fht. 2017. Det er
fortsat en god indtægtskilde til kredsen.
For Væbnere, seniorvæbnere og Seniorer er det en
god aktivitet at være sammen om og derigennem
lærer hinanden bedre at kende på tværs af
klasserne.

Pt er vi i gang med en overdragelse af den
ansvarlige af hjemmesiden, idet Dennis Gislum
har bedt om at blive fritaget for den. Annika
Dahlin Nysom har påtaget sig opgaven. En stor
tak til Dennis med arbejdet gennem tiden og held
og lykke til Annika.
Den daglige drift – kredsens børn, unge og
ledere.

I forbindelse med uddeling af Kirkebladet i
oktober måned, uddelte vi en flyers med
juletræssalget, så alle husstande i Aars sogn vidste
de kunne købe deres juletræ hos FDF og at vi også
bringer dem ud. Tak til Neve EDB for trykning af
løbesedlen – som reklamerede for Cimbrerborgen
på den anden side.

Alt det jeg har nævnt indtil nu, er ting der er
vigtige for at få en kreds til at fungere. Det
allervigtigste er dog hverdagen. Hverdagen med
børn, unge, ledere og de ugentlige møder.
Det er her det hele sker!!! 😊
FDF - er mulighedernes sted. Det er et sted for
muligheden at udvikle sig. Det er et sted, med
mulighed for dannelse af sig selv som person, i
fællesskabet med de andre. Mulighed for at spejle
sig i andre, og dermed udvikle sig.

Hanne Mousten var i år behjælpelig med at
organisere udbringningen af juletræerne og det
blev afviklet tilfredsstillende med god hjælp fra
forældrene.
De børn der har hjulpet til med at sælge juletræer
modtager et tilskud til deres sommerlejr.

Det er mulighedernes sted – for at overskride eller
overvinde egne grænser, fordi I kærer ledere
udfordre de børn og unge der kommer her uge
efter uge, gennem de aktiviteter I tilbyder dem.

Kirkebladet
I 11 år har FDF uddelt kirkebladet i Aars Sogn.
Bladet uddeles 3 gange om året og indbringer et
pænt beløb til kredsen.
Tilbuddet om at uddele kirkebladet gives til
væbnere, seniorvæbnere og ind i mellem enkelte
seniorer, som tager en tørn med.
Forældrene tager aktiv del i opgaven, hvilket gør
at vi ikke har modtaget klager i flere år.

Det er mulighedernes sted for at danne relationer.
Gennem hverdagen er fællesskabet vigtigt for
både børn og voksne. Det er et fællesskab, hvor
man kan være sig selv, med de evner og
ressourcer man nu engang har. Det er ikke et
præstationsfællesskab, som børnene oplever
mange steder fx skolen og idrætsklubben. I FDF
bliver man ikke målt, vejet og testet – her kommer
man som man er, og får nogle udfordrende
oplevelser og livslange venskaber. Det er gennem
de ugentlige møder, at relationerne dannes på

Uddelerne får et personligt gavekort til 55° Nord,
så det de tjener, kan bruges til at købe udstyr for
fra 55° Nord, eller det kan bruges som betaling til
lejre. Gavekortene er nummereret, og de skal
indløses inden for et år, medmindre der under
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kryds og tværs af børnegruppen og til lederne.
Relationer der vokser fra uge til uge, fra år til år
og som giver børnene lyst til at komme igen og
igen, fordi de får ”noget” ved at komme i FDF.

Sommerens lejre:
I år var det året, hvor der var udlandstur på
programmet. Den gik til Schweiz – Kandersteg.
Det var en lejr, hvis planlægning gav en del
udfordringer.

Relationerne mellem leder og børn er vigtige
redskaber for at fastholde børn og ledere i
kredsen.

Da I var afsted, var det en kæmpestor oplevelse
for de deltagere der var med. En utrolig flot natur.
Et godt indrettet spejdercenter, hvor der var plads
til mange nationaliteter, og mulighed for at tage på
ture med andre nationaliteter, samtidig med at der
var mulighed for at lave noget lokalt, kun for
kredsen. Der blev udfordret på højdemeter og
sværhedsgrader for hike. Der blev dystet i hvem
der kunne få flest mærker med hjem, som
efterfølgende er kommet på skjorten – man er ikke
i tvivl om hvem der har været i Schweiz, når man
ser på de unges skjorter.

Sidste år lavede vi et overlap mellem klasserne, så
børnene havde et kendskab til de ledere de skal til
at have efter sommerferien.
Vi har i årets løb, talt om flere gange, hvad vi kan
gøre for at fastholde børnene/ de unge, så vores
klasser ikke bliver så affolket, når de kommer
omkring væbneralderen. Er det fordi de skifter
ugedag? Det passer ikke med de aktiviteter de
ellers går til? Er det manglen på relationen til de
ledere og nye børn de kommer op til? Det er noget
af det vi skal være undersøgende på, og noget I
som forældre kan give os informationer om. Hvad
er det der gør, at de dropper ud?

Sommerens øvrige lejre blev afholdt rundt i
Danmark. Puslinge Tumlinge har gjort det til en
tradition at være på Cimbrerborgen i Kr.
Himmelfarts ferien. De var aktive med gode
gåture til små ben og en tur til Livø.

Det er de gode, sjove, spændende og udfordrende
aktiviteter, børnene og de unge oplever, at det er
mulighedernes sted, at komme i FDF, hvor det
enkelte barn oplever sig set, hørt, respekteret og
anerkendt for den han eller hun er. Gennem
aktiviteterne oplever børnene, at ting godt kan
gøres anderledes, end det de plejer. De skæve
vinkler og kreative løsninger er nogen gange det
der mindes efter et møde eller en lejr, og det er de
muligheder FDF’erne tager med sig videre i livet.

Piltene var på tur fra Hjerl Hede, via Mønsted
Kalkmine og videre til Sletten, hvor de sluttede
lejren
Væbnerne tog på cykeltur mod Nord, fra
Hanstholm, hvor de sov med klumpfisken og
længere mod nord, hvor de var i og omkring
Skagen. Her oplevede de bl.a. Fiskeauktionen en
tidlig morgenstund, mange myg så teltene skulle
stilles op midt om natten, den Tilsande kirkne og
livet og seværdigheder i Skagen og omegn.

Det er dejligt at se, at vi få flere og flere ungledere, som tager en tørn hos de mindste klasser. I
går ind og tager ansvar og giver noget af det fra
jer, som I selv har lært gennem jeres FDF tid. Og
børnene er vilde med det.

Jeg vil gerne rette en tak til jer forældre, som
sender jeres børn uge efter uge og som selv er
villig til at give en hånd med, når der er brug for
onkler/tanter på lejre, eller til lodseddelsalg,
pandekage- og vaffelbagning, kagebagning, kørsel
mm.

I får mulighed for at være et forbillede. I er
forbilleder gennem jeres handlinger, måden I
møder børnene og de unge på, måden I er sammen
i lederfællesskabet. Alle er forbilleder i vores
gøren og laden, holdninger og meninger og det er
derfor vigtigt at være gode forbilleder for dem vi
er sat i blandt.

Sidst med ikke mindst vil jeg også sige tak til
bestyrelsen for samarbejdet her. Det har været
dejligt at opleve den opbakning der har været
omkring de forskellige tiltag der har været i årets
løb. Jeg håber på et godt samarbejde fremadrettet.

Det er jer der gør, at FDF er mulighedernes sted
og i gør det til mulighedernes sted.
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En særlig tak skal lyde til Aase og Jens, for de 4 år
I har taget en tørn i bestyrelsen. I har nu valgt at
stoppe i bestyrelsen. Stor tak for det I har bidraget
med ved bestyrelsesmøderne og praktisk hjælp i
gennem tiden.
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