Referat af Bestyrelsesmødet d. 17. marts 2014
Tilstede: Robert, Rikke, Anne-Sofie, Laura, Niels, Martin, Jørgen, Ninna, Tine (Referent).
Afbud: Steffen.
1) Velkomst til den nye bestyrelse
Nye og gamle bestyrelsesmedlemmer hilste på hinanden og introduserede sig.
Herefter gav Martin en introduktion til bestyrelsens opgaver og fordelingen af særlige
opgaver. De nye bestyrelsesmedlemer fik uddelt Gruppehåndbogen og korpsets brochure
”Velkommen i bestyrelsen”.
Gruppehåndbogen findes på gruppens hjemmeside under internt. ”Velkommen til
bestyrelsen” findes på korpsets hjemmeside
(http://dds.dk/sites/default/files/filer/Velkommen%20i%20bestyrelsen_2012.pdf ).
Man kan finde mere om bestyrelsesarbejde og hjælpemidler her til på korpsets
hjemmeside: http://dds.dk/gruppeliv/gruppeledelse/bestyrelsesarbejde
2) Regnskab
En generel snak om hvordan Frie Fugles økonomi ser ud og hvordan den administreres.
Budget for 2014 blev godkendt på grupperådsmødet, herunder et tilskud på 20.000 kr til
Sommerlejren i Kandersteg.
Regnskabet blev godkendt under forudsætning af at der ikke var nogen påtegnelser fra
revisoren.
Efter grupperådsmødet har Steffen mailet følgende besked ud vdr. Regnskabet, før det er
blevet revideret:
” I det fremlagte regnskab var der ikke taget højde for værdiforandring af vore værdipapirer i
Nykredit.
Saldoen for værdipapirer stod derfor på samme beløb som det gjorde ultimo 2012, hvilket udgjorde
Kr. 138.982,50
Der har imidlertid været en værdiforringelse af disse papirer i løbet af 2013 på Kr 5.611,50, hvilket
medfører at den korrekte saldo for værdipapirer pr. 31/12-2013 udgør Kr. 133.371,00.
Denne ændring i aktiver har samtidig indflydelse under passiver. Derfor ændres værdireguleringer i
forhold til det på mødet fremlagte regnskab fra Kr. -19.675,- til Kr. -25.286,50. ”
Steffen foretog rettelsen i regnskabet, som efterfølgende er blevet godkendt af revisoren.
3) Åretsplaner for bestyrelsen:
- Redensaften tirsdag d. 20. maj kl. 17.00 – 19.00
- PR med henblik på at få nye medlemmer
Det blev besluttet at vi skal uddele materiale til 1. – 4. klasses skoleelever. Vi vil sørge
for at få omdelt materialet til skolerne, sådan at børnene kan få det på første skoledag.
- Arbejde på at styrke kontaken til Forældrene
- Tjekke op på gruppens forsikringer af Reden og vores materialer.

-

Organisering af Vasketeam og græsslåning

Nyhedsbrev: Laura samler og skriver sammen d. 7. april. Hun kontakter lederne for at høre
om de har noget der skal med.
4) Fastsættelse af datoer for kommende møder
Mandag d. 28. april
Tirsdag d. 10. juni
Mandag d. 4. august (Bl.a. pakning af PR-materialer til skoleuddeling)
Fremover vil vi følge nedenstående turnusliste for referatskrivning. Er man nødt til at
melde afbud til et møde, gemmer man bare turen til næste møde ;-)
Referat-turnusliste:
Rikke
Martin
Laura
Robert
Anne-Sofie
Jørgen
Ninna
Niels
Tine
Jeg har tilladt mig at springe Steffen over, da han har nok at se til med at holde styr på
kontingent indbetaling, betaling af regninger og generelt bare at holde styr på gruppens
økonomi.
Referaterne skal for fremtiden sendes ud pr. mail og uploades på gruppenshjemmeside
under internt.

