
Referat ForældreForeningen 13. august 2020 (se agenda nederst) 

 

A) Dagsorden godkendt.  

 

 

B) 

Deltagere: Marie, Janne, Susanne, Katrine, Lykke, Lars 

Afbud: Jack 

 

1) Oprykningstur  

a. Antal spejdere kendes ikke men sidste år deltog der 65 spejdere, så vi forventer det samme i 

år.  

b. Morten Bo sørger for grill og for at grille. Sus og Lars sørger for mad samt saft og hjælper med 

at grille. Sus og Lars forventer det bliver flæskestegssandwich, men har frie hænder.   

c. Handsker og mundbind til servering. Sprit og affaldssække indkøbes også.  

 

2) Arbejdslørdag  

a. Arbejdslørdag afholdes ikke som vanligt i forbindelse med Oprykningsturen. Dette da vi ikke 

har folk i FF der kan stille op, udover dem, der står for maden. Der er ikke noget kritisk, der 

skal gøres, eftersom både hæk og græs er klaret. Ønsker til belysning i storrummet, samt 

oliering af shelter. Raftegård bør inspiceres. Hvis der bliver behov for forbedringer i Hytte og 

område (Lars tjekker under Oprykningsturen), må vi samle forældre senere.  

 

3) Kirkeblade uge 36 

a. Kirkeblade skal afhentes i Ringe på Odensevej samt fordeles til omdelerne (Marie) og omdeles 

i Nr. Lyndelse (forældre + resterende ForældreForening).  

 

4) Affaldsdag 

a. Findes det stadig og er det noget, vi vil deltage i? Tilmeldingsfristen er overskredet for i år men 

afholdes næste år 18.april 2021. Kan vi evt få spejderne til at samle skrald på en mødeaften og 

så få nogen til at sponsere?  Henlægges til senere møde 



5) Emner til næste møde  

a. Coronasituationen  

b. Har Lars fået talt med EnergiFyn?  

c. Deltagelse med bod på Heartlandfestival og/eller Midsfynsfestival? 

d. Ren Natur eller lignende affaldsindsamling – er det noget, vi kan tjene penge på?  

e. Indsamling af juletræer – markedsføringsplan. Optimering af indtjening. Juletræsflyers ud 

samtidig med Kirkebladene i november. Evt uddele flyers i forbindelse med Julemandens 

besøg i Nr.Lyndelse.  

f. Kirkeblade sidst i Oktober samt sidst i November 

 

6) Evt 

a. Seniorerne har bedt om tilskud til kajaktur. Forældreforeningen er velvillige og afventer 

gruppen for endeligt beløb.  

b. Søsted Økologi har ikke haft behov for vores hjælp i år. Også fordi Øko-Carsten har følt at det 

var lidt rodet og ikke mange deltog af forældre og spejdere.  

c. Hvis vi tjener ca 20.000 kr/år på Kirkeblade og ca 2.000 kr/år på juletræer, er det et fint i år.  

d. Juletræsindsamling forventer vi stadig kommer til at ligge lørdag 2. januar 2021.  

  

7) Dato for næste møde: Tirsdag 20. oktober 2020 kl.19:00 i Hytten  

 

 

 

 

 

 

Referat ForældreForeningen 26. februar 2020 (se agenda nederst)  

 

Ad 1) Dagsorden godkendt.  

 

Ad 2) 

Deltagere: Marie, Janne, Susanne, Jack, Katrine, Lykke, Lars 

Afbud: ingen 

 

Ad 3) Velkommen til Lykke og Lars, der er nye medlemmer af ForældreForeningen 

 

Ad 4)  

Konstituering:  

Fra og med generalforsamlingen 23/1 2020 består ForældreForeningen af følgende medlemmer:  

- Marie Maegaard 

- Janne Sanderhoff 

- Jack Andersen 

- Susanne (Sus) Stæhr Jakobsen 

- Katrine Heinsvig Kjær 

- Lykke Pedersen 

- Lars Loft Reuter  

 



Formand: Marie valgt med applaus (to gange :-)) 

Kasserer: Katrine valgt med applaus 

Sekretær: Janne valgt med applaus  

Hyttestyrelsen: Marie valgt med applaus 

 

Ad 5)  

Deltagelse til Fællesmøde 17. marts  

- Marie, Sus, Katrine deltager – øvrige tjekker om de kan deltage  

- Punkt til dagsordenen: FF deltagelse i Bestyrelsesmøder?  

 

Ad 6)  

Gennemgang af vedtægter for ForældreForeningen 

- Et par småjusteringer foreslås foretaget af Marie. Bl.a. et ældgammelt punkt fra dengang, der var 

spejdergruppe i Nr. Søby. Derudover ændring i antallet af medlemmer i ForældreForeningen samt 

opdatering af formuleringen af ’krav’ til ’hvis muligt’ for, at der deltager et medlem fra Ledergruppen 

i ForældreForeningen.  

 

Ad 7)  

Igangværende aktiviteter:  

- Kirkeblade Nr Lyndelse og Nr Søby  

- Bramstrupdag (ca hvert 2. år) 

- OK aftale 

- Juletræsindsamling 

- Indkøb og mad på Oprykningstur 

- Indkøb og mad på Gruppetur 

- Mad til Arbejdslørdag i Spejderhytten  

 

Ad 8)  

OK sponsor-aftale: 

- Der er kun blevet tegnet ét OK kort det sidste halve år. Det er nærmest umuligt at få 

spejdere/forældre til at stille op. Derudover tænker vi, at markedet er mættet, for Marie har stået og 

reklameret i SuperBrugsen 3 gange med kun det ene kort som resultat.  

- Konklusion: Marie melder tilbage til OK at vi stopper samarbejdet.  

 

 

Ad 9)  

Kirkeblade Nr. Lyndelse fra uge 15: 

- Marie skriver ud på Facebook og skaffer folk til uddeling ca én uge før.  

- God opbakning både fra ’nye’ og ’gamle’ spejdere og forældre.  

- Marie introducerer Lykke til opgaven uge 15.  

 

Ad 10)  

Forslag til nye aktiviteter:  

- Forslag til nye aktiviteter og sponsoraftaler modtages både nu og fremadrettet.  

- EnergiFyn giver mulighed for at brugere ved tilmelding kan få støttekroner tilsendt til en selvvalgt 

forening. Lars følger op og undersøger regler samt mulige ulemper.  



- Juletræsindsamling: Vi satser på at datoen bliver lørdagen 2. januar 2021 (lørdagen forinden er 

26.dec). Derved fastholder vi lørdag samt at det er i juleferien.  

- Naturens Dag, skraldeindsamling. Kan der evt skaffes sponsorer til at spejderne indsamler skrald? 

- Midtfyns festivallen.   

 

Ad 11)  

Dato for næste møde:  

- Mandag 8.juni kl 19:00 i Hytten 

 

Ad 12)  

Evt:  

- Mappen for Gruppeturen står i et af de grønne skabe i Fællesrummet i Spejderhytten.  

 

 

 

 

Dagsorden 26/2-2020: 
1: Godkendelse af dagsorden 

2: Afbud til mødet  

3: Velkomst til nye medlemmer og valg af referent 

4: Konstituering 

• Valg af formand 

• Valg af kasserer 

• Valg af sekretær 

• Valg til Hyttestyrelsen (se kontrakt for hyttestyrelsen) 

5: Deltagelse ved fællesmøde 17. marts – punkter til dagsordenen fra forældreforening? 

6: Gennemgang af vedtægter for forældreforeningen mv 

7: Kort gennemgang af igangværende aktiviteter 

8: OK-sponsoraftale 

8: Kirkeblade Nr. Lyndelse fra uge 15 

9: Forslag til nye aktiviteter 

10:  Dato for næste møde 

11: Evt.   

  

 

 

 


