14. februar 2020
Referat af forretningsudvalgsmøde d. 3. februar i Hedehuset.
Til stede: Peter Hansen Folkeoplysningsudvalget, Lars Enghoff FDF,
Annette Vad DGP, Søren Stigaard De Gule Spejdere og John Månson DDS
Fraværende: Lene Egeberg KFUM og Frederik Hansen Folkeoplysnings
udvalget.
1. Godkendelse af dagsorden.
Den blev godkendt med den tilføjelse, at der tilføjes et punkt 5 A om
Lederprisen.
2. Godkendelse af referat fra mødet d. 12. november.
Det blev godkendt.
3. Restfordeling for 2019.
Annette opsummerede den fordeling, som er sket efter vores skriftlige
bekræftelse på det forslag, som har været rundsendt til alle. Fordelingen
er bekræftet overfor kommunen.
4. Budget for 2020.
Vi drøftede det fremsendte oplæg. Der var usikkerhed omkring
reduktionen i Appsis tilskud, som var forårsaget af en lavere
mødefrekvens. Der var enighed om at bede kommunen give os en
opdatering på beregningsprincipperne.
Lars bekræftede, at FDF Taastrup ikke havde søgt tilskud indenfor fristen.
5. Samrådsmøde april 2020.
Vi aftalte, at Annette skulle spørge, om Jesper Kristiansen vil komme og
præsentere sig selv og fortælle om sit arbejde.
Vi vil præsentere de endelige visioner på mødet.
Annette sender en forhåndsinvitation ud med mødedatoen.
5 A. Lederprisen.
Lene spørger Arbejdernes Landsbank, om de også i år vil sponsere
lederprisen.
Annette beder alle grupperne om at indsende kandidater til lederprisen.
Svarfrist d. 1. april.
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6. Nyt fra Folkeoplysningsudvalget.
Peter fortalte, at udvalget har drøftet afviklingen af de første 2 års
lederakademi med henblik på en videreudvikling. Desværre havde der kun
været få tilbagemeldinger fra deltagerne.
Udvalget havde endvidere godkendt nogle nye foreninger.
7. Nyt fra grupper og kredse.
FDF:
Lars fortalte, at FDF Taastrup havde fået lidt ledertilgang og var
optimistisk omkring kredsens fremtid.
Peter havde intet nyt at bemærke vedrørende FDF Hedehusene, og der
var intet nyt fra FDF Høje Taastrup.
De Grønne Pigespejdere:
Annette fortalte om gruppens opstart af spejderi for de mindste,
”spilopspejd”.
De Gule Spejdere:
Søren fortalte, at gruppen har foretaget en omrokering blandt lederne oig
har fået ny formand.
DDS:
John fortalte om gruppens juletræssalg, som har kostet store
anstrengelser, men som også har givet gruppen et pænt overskud.
Der var intet nyt fra de øvrige grupper.
8. Eventuelt.
Næste møde blev aftalt til d. 6. april hos Wagandoo. Der skal vælges en
modtager af lederprisen.

John Månson
Referent
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