
FDF Silkeborg 1. kreds   
Referat af årsmøde tirsdag den 16. november 2021 kl. 19.00 i Silkeborg kirke. 
	  
Dagsorden  

1. Valg	af	dirigent	og	referent	 
2. Orientering	om	bestyrelsens	arbejde	og	kredsens	liv	 
3. Fremlæggelse	af	regnskab	og	budget	 
4. Valg	til	kredsbestyrelsen.	 
5. Valg	af	revisor	samt	stedfortræder	for	denne	 
6. Eventuelt	 

Valg af dirigent og referent   
Efter en kort velkomst 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 af gode billeder fra de 
forskellige typer af arrangementer, herunder de to sommerlejre, som kendetegner aktiviteterne i 
FDF Silkeborg 1. kreds. 
Medlemstallet er faldet en smule og ligger p.t. på 142 medlemmer. Der er mange store børn fra 4. 
klasse og op men færre af de små børn. Kredsens har mistet et par ledere under 
coronanedlukningerne men har også fået 5 nye ledere. Kredsen har i alt 21 ledere (18+) samt 4 
hjælpeledere. 
Kredsen har generelt været forskånet for de helt store konsekvenser i forhold til medlemsantallet 
under coronanedlukningerne. 
 
Fremlæggelse af regnskab 2020 og budget 2021   
Kredsen kasserer Flemming Frøsig Christensen berettede, at kredsens økonomi overordnet set er 
sund og robust. Regnskabet for 2020 viser et overskud på 72.750 kr. 
I forbindelse med gennemgangen af budgettet for 2021 blev det nævnt, at kredsen er blevet beæret 
med en arv på 480.000 kr. Kredsbestyrelsen har påbegyndt et arbejde med hvordan arven forvaltes 
bedst muligt, i den ånd som arven er blevet givet. 
 
Valg til bestyrelsen   
På valg:  
Rune Eyermann – modtager genvalg, repræsenterer forældrene  
Søren S. Andersen – modtager genvalg, repræsenterer forældrene  
Anders Aaboe – modtager genvalg, repræsenterer lederne  
Ellen Eyermann – repræsenterer Seniorerne  
 
Alle 4 opstillede kandidater blev valgt af årsmødet.  
Jesper Karbo (far til pilt i kredsen) meldte sig som suppleant til bestyrelsen 
og blev valgt af årsmødet. 



 
Valg af revisor samt stedfortræder for denne  
Revision: Revisor Max Rasmussen blev genvalgt.   
Der blev ikke valgt en stedfortræder for revisoren.  
  
Eventuelt 
Kredsledelsen præsenterede vigtige datoer og arrangementer for den kommende sæson: 
Nytårsgudstjeneste  onsdag 12/1 i Silkeborg Kirke 
Kredsweekend 21-23/1 på Sletten 
Fortræningsweekend for landslejredeltagere 22-24/4 
Sommerlejr for puslinge, tumlinge og pilte 26-29/5 
Landslejr for pilte, væbnere, seniorvæbnere og seniorer  6-15/7 
 
Dirigenten takkede for ”tantehjælp” i løbet af året.  
 
Efter årsmødet præsenterede Susanne og Viggo information om Landslejren. Slides fra dette ligger 
på hjemmesidens landslejrområde https://fdf.dk/silkeborg1/landlejr-2022/ 
 


