
FDF Silkeborg 1. kreds  
Referat af virtuelt årsmøde torsdag den 19. november 2020 kl. 19.00  
Antal deltagende: 18 
	
Dagsorden 

• Valg af dirigent og referent 
• Orientering om bestyrelsens arbejde og kredsens liv 
• Valg til kredsbestyrelsen 
• På valg er: 

- Michael Hauge Sørensen – ønsker ikke genvalg 
· Flemming Frøsig Christensen stiller op 

- Morten Skov Mogensen – villig til genvalg 
- Anna-Louise Sollann Sørensen, menighedsrepræsentant – ønsker ikke at fortsætte 

· Kristian Dissing Olesen tager imod denne bestyrelsespost 
- Frida Platz Schmidt, seniorrepræsentant – ønsker ikke genvalg 

· Seniorerne (FDF’ere mellem 15 og 18 år) stiller med forslag til kandidat til 
årsmødet 

- Valg af eventuelle suppleanter 
- Valg af revisor samt stedfortræder for denne 

• Eventuelt   

 
Valg af dirigent og referent  
Efter en kort velkomst til det virtuelle årsmøde af bestyrelsesformand, Søren Sønderbo Andersen, 
blev følgende valgt: 
Dirigent: Mark Lerche 
Referent: Rune Eyermann 
 
Beretning  
Karin Biering (fra kredsledelsen) gennemgik årets FDF-forløb, godt suppleret med af gode billeder 
fra de forskellige typer af arrangementer, som kendetegner aktivisterne i FDF Silkeborg 1. kreds. 
Beretningen kom ind på de udfordringer som Covid19 har betydet for kredsens arbejde. 
Udfordringerne til trods har der været en række gode og meningsgivende aktiviteter. Eksempelvis 
sommerlejren blev fremhævet som en stor succes. 
Vi er stadig en stor kreds med et medlemstal, der er stort set status quo på 170 medlemmer.  
 
Morten Skov Mogensen bemærkede at kredsens arbejde set fra et forældresynspunkt virker godt og 
gennemtænkt. 
 
Præsentation af regnskab 2019 og budget 2020  
Bestyrelsesformand, Søren Sønderbo Andersen, berettede, at kredsens økonomi overordnet set er 
sund og robust. 
Derudover gennemgik han regnskabets indtægter og udgifter for 2019, samt budgettet for 2020.  
Budgettet for 2020 har et fald i nogle af de forventede indtægter bl.a. på grund aflyste aktiviteter, og 
fordi der ikke kommer indtægter fra rengøring af Møgelø. Dette fald i indtægter forventes at blive 
opvejet af, at kontingentindtægterne er budgetteret konservativt.  



 
Karin Biering bemærkede at kredsen ikke har haft udgifter til kurser (aflyst pga. Covid19) og at 
landsmødet blev afholdt virtuelt, hvilket medfører færre udgifter på den konto. 
Flemming Frøsig Christensen påpegede, at der er budgetteret med for lav husleje til kredshuset. 
Anders Aaboe bemærkede, at det ser ud som om kredsen har en negativ egenkapital. Michael 
Hauge Sørensen forklarede, at det er regnskabsteknisk, og at egenkapitalen reelt er i plus. 
 
Valg til bestyrelsen  
På valg: 
Michael Hauge Sørensen – ønskede ikke genvalg 
Flemming Frøsig Christensen stillede op og blev valgt af årsmødet 
 
Morten Skov Mogensen – villig til genvalg. Blev valgt af årsmødet. 
 
Anna-Louise Sollann Sørensen, menighedsrepræsentant – ønskede ikke at fortsætte 
Kristian Dissing Olesen tog imod denne bestyrelsespost. 
 
Frida Platz Schmidt, seniorrepræsentant – ønskede ikke genvalg 
Seniorerne stillede ikke med en kandidat til seniorrepræsentant. Årsmødet tillod at seniorerne 
forsøger at finde en seniorrepræsentant senere. 
 
Der blev ikke valgt nogle suppleanter. 
 
Revision: Revisor Max Rasmussen blev genvalgt.  
 
Der blev ikke valgt en stedfortræder for revisoren. 
 
Næste Sæson 
Vigtige datoer: 

• Kredsweekend på Det Nye Sletten 5-7/3 2021  
• Klargøringsweekend på Møgelø 9-11/4: ALLE: forældre, ledere og børn   
• Sommerlejr på Møgelø i Kr. Himmelfarsferien for puslinge, tumlinge og pilte (0.-4. klasse) 
• Sommerlejr i telt på Sletten for væbnere, seniorvæbnere og seniorer (5. klasse og ældre): uge 

27 
 
Karin Biering takkede for hjælp i årets løb, særligt til ”Torsdagstanter”, ”Lejrtanter” og byggehjælp 
til bålhuset. 
Hun bad desuden om mulig hjælp fremover til tilberedelse af ledermad torsdag kl. 18, klargøring af 
Møgelø 9-11/4 og diverse vedligeholdelsesopgaver. Interesserede hjælpere bedes kontakte hende. 
 
 
Eventuelt 
Bestyrelsesformand Søren Sønderbo Andersen rundede mødet af med at takke forældre og 
tilknyttede til kredsen. Desuden rettede han en stor tak til Anne-Louise Sørensen 
og Michael Hauge Sørensen for deres mangeårige indsats som henholdsvis menighedsrepræsentant 
og kasserer i bestyrelsen. Endelig fik Karin Bierring en tak for en god håndtering af kredsens 
arbejde i en tid, der har været udfordret af Covid19. 


