
 

 

 

Indkaldelse til årmøde i FDF Ellevang-Risskov  

og fælles juleafslutning 

Hermed indkaldes til årsmøde i FDF Ellevang-Risskov 

Dato: 9. december 2019 

Kl. 18.00 – 19.30 

Sted: Sognegården, Ellevang kirke 

 

Årsmødet er der, hvor kredsens medlemmer og forældre kan få indflydelse på kredsens liv 

og hvor kredsen vælger sin bestyrelse.  

Vi vil på årsmødet fortælle om nogle af de ting der er arbejdet med i bestyrelsen det for-

gangne år. Mødet vil tage omkring en time og derefter vil vi sige glædelig jul til hinanden 

og lederne. Imens forældrene er til årsmøde, vil der være nogle lederne, som laver et løb 

sammen med børnene. 

 

DAGSORDEN: 

1. Valg af dirigent 

2. Orientering om bestyrelsens arbejde  

3. Orientering om kredsens liv 

4. Fremlæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget 

5. Valg til kredsbestyrelsen  

6. Valg af suppleanter  

7. Valg af revisor samt stedfortræder for denne 

8. Orientering omkring Dønkok ved Dønkokudvalget 

9. Eventuelt 

 

På årsmødet har alle kredsens medlemmer stemmeret, og alle kan opstille til kredsbesty-

relsen - medlemmer under 15 år skal dog lade sig repræsentere af en af deres forældre. 

Medlemmer fyldt 15 år, men endnu ikke 18 år kan lade sig repræsentere af en af deres 

forældre. Hver deltager har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Der skal kun stemmes ved kampvalg 

Se også FDFs vedtægter § 8: fdf.dk/vedtægter 

 

 

  

http://fdf.dk/vedtægter
http://fdf.dk/vedtægter


  

 

Ang. valg til bestyrelsen 

Jf. vedtægterne skal minimum 4 bestyrelsesmedlemmer og altid et flertal af bestyrelsen 

være valgt direkte af medlemmerne på et årsmøde. Den ene halvdel vælges i lige år og 

den anden halvdel vælges i ulige år. Bestyrelsen indstiller at årsmødet i år vælger 2 besty-

relsesmedlemmer og en suppleant 

I år vælges desuden en ungerepræsentant til bestyrelsen. 

 

For at vi fremadrettet kan blive ved med at lave spændende FDF arbejde i kredsen, vil vi 

opfordre til, at man som forældre overvejer at stille op til bestyrelsen. 

 

Kredsbestyrelsen består i dag af: 

 

  

Navn: Valgt Status 

Formand: 
Pernille Koefoed-Nielsen 

Pia Ester Bruhn 

Pernille 2014  

Pia 2018 
Ikke på valg 

Kasserer: Helge Skriver ? Ikke på valg 

Kredsleder: 
Jens Schultz Laustsen 

Charlotte Høst 
  

Rep. for sognet: Søren Jensen   

Bestyrelsesmed-

lem: 

Jakob Skovsgaard 
2018 Ikke på valg 

Bestyrelsesmed-

lem: 

 
  

Bestyrelsesmed-

lem: 

 
  

Senior repræ-

sentant. 

Emil Koefoed-Nielsen  
2019  Ikke på valg 

Suppleant:    

Suppleant:    

 

Valgt som revisor er: 

Michael Simonsen 

  

Har du lyst til at høre mere om bestyrelsesarbejdet eller ønsker du at stille op, så kontakt 

gerne Pia 28749641, for en snak om hvad det indebærer. 

 

 

Vel mødt til et godt møde! 

 

Bestyrelsen 


