FDF Glostrups status og opfølgning på handlingsplan af 15-01-2016
Siden fremsendelsen af handlingsplanen for FDF Glostrup til Glostrup kommune til dags dato, har der i
perioden været lagt fokus på følgende.

Der er et fortsat et stort fokus på samarbejdet med FDF Brøndbyvester, dette for som tidligere nævnt at
opnå en stærkere ledergruppe med et stærkere sammenhold og en samlet større ressource i forbindelse
med afholdelse af de ugentlige møder, aktiviteter og lejre.

Samarbejdet er fortsat rigtig godt og der er en klar tro på at de fælles aktiviteter vil øge chancen for at der
på sigt vil blive flere børn tilsluttet kredsen/kredsene. Vi har i den senere tid fået flere henvendelser om
eventuelt at blive FDF’er i FDF Glostrup.

I 2017 er det ligeledes planen at deltage i Glostrup Kulturnat, hvor vi vil deltage med vores sædvanlige setup med henblik på synlighed samt at få nye medlemmer.

I den sidste 1½ måned op til Julen 2016, havde FDF Glostrup det årlige Juletræssalg. Dette har været en
aktivitet som har været en stor del af vores virke for at få vores økonomi til at hænge sammen de seneste
14 år. Igen stod vi på arealet foran Aldi på Hovedvejen. Vi må nok begynde at erkende at dersom Glostrup
kommune ikke går ind og støtter helt eller delvist har vi snart svært ved at se hvordan FDF Glostrup kan
overleve i Glostrup.

Det planlagte arbejde med at få fremstillet nyt og tidssvarende agitationsmateriale er stadigvæk en
udfordring som desværre mangler at blive færdiggjort. Dette materiale er fortsat tiltænkt anvendt ved
diverse arrangementer. Denne aktivitet har ikke været i højsædet da vi har et materiale der kan bruges,
samt at vores ressourcer har været lagt på de ugentlige møder, lejre og ikke mindst på arbejde med den
økonomiske situation vi står i.

Der har været den første kontakt til FDF forbundskontoret i forbindelse med at få startet en proces som
skal klarlægge hvad FDF forbundskontor kan tilbyde / støtte op med i forhold til hjælp til agitation af nye
medlemmer.

Vi har stor forståelse for at kommunen ser kritisk på tilskuddet til diverse foreninger og hermed nu FDF
Glostrup. En direkte fratagelse af tilskud som første skridt, anser vi dog for at være lidt drastisk og direkte
skadeligt for en forenings virke. En fratagelse af tilskud vil være en direkte vej til at FDF Glostrup må lukke.

Vi ser en mulighed for, i en periode at skulle acceptere et evt. nedsat tilskud fra Glostrup kommune, således
at vi økonomisk ikke helt bliver tappet, men til stadighed har lidt at gøre godt med. Kan ikke sige om hvilket

størrelse tilskuddet skal være for at vi kan overleve, men det kunne være en mulighed i et par år e.l. med et
evt. nedsat tilskud indtil at medlemstallet er på et niveau som i øvrigt skal defineres så der er noget at måle
fremgangen op imod. Hvor fuldt tilskud igen kan opnås. En plan herfor skal selvfølgelig afstemmes mellem
parterne. I den forbindelse er det vigtig at der bliver sat et mål for at der igen kan udbetales fuld tilskud. Er
det 25 % forøgelse af medlemmer op til 25 år eller noget helt andet som er målbart.

Dersom kommunen lukker for tilskud til FDF Glostrup bliver vi nødt til at gøre vores situation op som
tidligere nævnt og en lukning af FDF Glostrup vil med stor sandsynlighed blive en konsekvens heraf. Inden
dette måtte ske, da det ikke er i nogens interesse, så vil vi I FDF Glostrup som vi altid har gjort, forsøge at
tilpasse vores udgifter på vores drift af FDF Glostrup.

Her kunne salg af vores hytte ”Skrænten” i Slagslunde godt komme på tale, samt ligeledes overveje en evt.
udlejning af nogle af vores lokaler til Glostrup kommunen eller andre interesserede.

På vegne af FDF Glostrups.
Stig Skalshøi. 30-05-2017

