
Indkaldelse til Årsmøde i Thisted FDF 1. Kreds 

Torsdag den 2. juni 2022 i Kredshuset kl. 17.30 

Kom og hør hvad der rør sig i kredsen. Vi slutter af med en let aftensmad så man kan nå hjem og 
nyde aftenen eller fortsætte til det ugentlige FDF som man plejer.  

Det er derfor vigtigt at man tilmelder sig, så der ikke er for lidt mad! 

Tilmelding på SMS til – 24852739  

Årsmødet er stedet hvor alle kredsens medlemmer og forældre kan få indflydelse på kredsens 
liv og hvor kredsen vælger sin bestyrelse. Thisted FDF er afhængig af god bestyrelse. Sidder du 

derfor og er interesseret i bestyrelsesarbejdet, så hold dig ikke tilbage.                                   
Henvend dig til Mathias Badstue 24852739 

- Valg af dirigent 
- Orientering om bestyrelsens arbejde og kredsens liv 
- Fremlæggelse af regnskab og budget 
- Valg til kredsbestyrelsen. 

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. 

Læs evt. mere på: fdf.dk/vedtægter 

- Valg af revisor samt stedfortræder 
- Eventuelt 

Efter årsmødet vil FDF-Huset`s bestyrelse, kort afholde deres generalforsamling. Denne er man 
også velkommen til at deltage i. 

Jeg håber vi ses til et godt årsmøde  

Venlig hilsen Mathias Badstue på vegne af hele bestyrelsen  

 


