
Information om opstillede til bestyrelsen i K25 pr. 31. august  

I det nedenstående følger kort information om, hvem der stiller op til bestyrelsen, hvem der er ikke 
er på valg og hvem der udgår. Ligeledes er indsat FDFs vedtægter vedr. valg til bestyrelsen.  

Bestyrelsen for FDF K25 foreslår at der vælges max 4 til bestyrelsen, hvilket der træffes beslutning 
ved vedtagelse af forretningsorden. 
 

På valg 

Jakob Wrang  Jeg er 26 år gammel og netop færdiguddannet produktions-ingeniør fra 
DTU.  

Gennem mit studie har jeg stiftet bekendtskab med regnskab og 
økonomistyring. Selvom disse i højere grad har været henvendt til 
erhvervsmæssige organisationer, er jeg sikker på jeg hurtigt vil kunne 
tilpasse mig de krav der forbindes med en kassererpost i en frivillig 
forening. Jeg er skrap til tal, lærenem og arbejdsom.  

Jeg er FDF’er i K25 på 17. år. I min tid som leder har jeg ad flere omgange 
haft børnehold, men har på det seneste fået lysten til at deltage mere 
aktivt i kredsens drift - herunder evt. bestyrelse og/eller kassererpost. 
Som kasserer ønsker jeg at bidrage til kredsens udvikling og fremtid. En 
fremtid som kan skabe endnu flere fantastiske oplevelser for kredsens 
medlemmer.  

Jeanne Woll  47 år og sygeplejerske  

Medlem af FDF K25 Brønshøj siden 1981 - var fra 1995 til 2010 
kredsleder, og har gennem de sidste 9 år været leder for et hold på deres 
FDF rejse fra puslinge til 2. seniorvæbnere.  

Jeg ønsker med mit engagement og brede kendskab til kredsen at bidrage 
til en aktiv bestyrelse med fokus på at skabe de bedste vilkår og rammer 
for arbejdet med børn og unge i FDF K25 Brønshøj. Jeg ønsker at styrke 
forældresamarbejdet, og kommunikationen både eksternt og internt.  
 



Stig Fog   52 år og selvstændig konsulent 

Medlem af FDF siden 1975, aktiv børneleder i FDF K25 Brønshøj siden 
1989. 

Jeg vil gerne bidrage i bestyrelsen med min FDF-erfaring, min 
foreningsforståelse, mit netværk og mine evner indenfor kommunikation, 
fundraising, projektledelse og min interesse for at FDF fortsat skal være 
en vigtigt aktør i kirken i Brønshøj. 

Ikke på valg 

Tine Grolin 
Kristensen  

44 år, læge. 
 
Mor til en væbner, en senior og en leder. 
Har været tante og lejrlæge på 3 sommerlejre. 
Medlem af bestyrelsen i K25 siden 2016. Ansvarlig for salg af 
Landslotteri. 
 
Deltager i bestyrelsesarbejdet for at få maskineriet til at køre så lederne 
kan bruge deres tid på sjove aktiviteter for vores børn. 

Jens Nielsen  Tidligere maler  

Hovedansvarlig for at vedligeholde hytten i Ganløse i mere end 30 år. Er 
også køkkenmedhjælper på sommerlejre og har været det 30 gange. Står 
for at holde kontakt til tidligere FDFere så der er et godt fællesskab og en 
god gruppe at trække på til opgaver i hytten.  

Er optaget at K25s medlemmer har dejlige weekender i hytten og oplever 
det som deres sted.  

Bente Ryberg  50 år, cand. scient. pol og ansat i Københavns Kommune.  

Jeg er formand for bestyrelsen og har været det i et år. Begge mine børn 
er væbnere i kredsen og har været med, siden de var puslinge. Jeg har 
været foreningsleder og bestyrelsesmedlem siden jeg var 17 og har også 
fra tidligere 11 års erfaring som ansat i Dansk Ungdoms Fællesråd.  

Jeg er optaget af, at bestyrelsen skaber de bedst mulige fysiske, 
økonomiske og organisatoriske rammer for kredsledere, ledere og børn i 
FDF. Ud over dette er jeg optaget af at K25 og Brønshøj Kirke har et 
fortsat tæt og tillidsfuldt samarbejde.  
 



Genopstiller ikke 

Valgt på årsmøder  Mette Munch Hansen, kasserer gennem 5 år; Frandina Olivo, Hanna Smidt  

Valgt af ledere  Jakob Kjær 

Valgt af seniorer  Anna Larsen og Mona Thisted  

Ikke-valgte medlemmer af bestyrelsen 

Kredsledelsen  Ida Kjellin, Stine Nielsen og Kaspe Rasmussen  

Valgt af 
menighedsrådet 

Nanna Bistrup Wrang 

 

FDFs vedtægter vedr. valg  

§ 8 Kredsbestyrelsen  

1. Kredsbestyrelsens medlemmer skal have personlig tilknytning til den danske folkekirke. 
Hovedbestyrelsen kan dispensere fra denne bestemmelse.  

2. Kredsbestyrelsens medlemmer skal være fyldt 15 år. Kredsbestyrelsens medlemmer skal 
vedkende sig FDFs formål og medvirke til, at det realiseres i et udviklende fællesskab mellem børn, 
unge og voksne.  

3. Kredsbestyrelsen er ansvarlig for, at kredsens arbejde drives i overensstemmelse med FDFs                         
formål og vedtægter og på økonomisk forsvarlig vis. Kredsbestyrelsen skal bestå af mindst seks                           
medlemmer og eventuelle suppleanter herfor:  

● Kredslederen eller et medlem af kredsledelsen  

● En repræsentant for den eller de lokale sogne  

● Minimum fire medlemmer valgt på kredsens årsmøde. Disse skal til hver en tid udgøre et flertal 
af bestyrelsen.  

Valgene til kredsbestyrelsen foregår samlet på det årlige årsmøde i kredsen. Alle valg er gældende 
for en toårig periode, således at den ene halvdel af kredsbestyrelsen er på valg i ulige år og den 
anden halvdel er på valg i lige år.  

På årsmødet har alle kredsens medlemmer stemmeret, og alle kan opstille til kredsbestyrelsen - 
dog således at medlemmer under 15 år skal lade sig repræsentere af en af deres forældre, og at 
medlemmer fyldt 15 år, men endnu ikke 18 år kan lade sig repræsentere af en af deres forældre.  



Hver deltager kan ikke have mere end en stemme, uanset at vedkommende måtte repræsentere 
flere medlemmer, herunder sig selv.  

Såfremt der efter et valg ikke er nogle medlemmer af kredsbestyrelsen mellem 15 og 18 år, 
tilbydes kredsens seniorer at udpege en sådan, der indgår i bestyrelsen med samme rettigheder og 
pligter som de øvrige bestyrelsesmedlemmer - frem til næste årsmøde. Såfremt der efter et valg, 
ikke er nogle medlemmer af kredsbestyrelsen der er aktive ledere i kredsen, tilbydes ledermødet at 
udpege en udnævnt leder, der indgår i bestyrelsen med samme rettigheder og pligter som de 
øvrige bestyrelsesmedlemmer - frem til næste årsmøde.  

Ledermødets mulighed for at udpege en repræsentant bortfalder såfremt, der efter en udpegning 
ikke fortsat er et flertal af bestyrelsesmedlemmer valgt direkte af alle medlemmerne på årsmødet.  


