
 

Årsmøde 2021 i FDF Aulum 

Mandag den 11. oktober kl. 18.30 indkalder vi hermed til årsmøde i FDF 

Aulum.  

Årsmødet er vores medlemsmøde, hvor man kan få lidt indblik i kredsens liv og bestyrelsens 

arbejde. Vi skal også vælge vores bestyrelse.  

Vi har denne gang valgt, at alle klasser holder almindeligt klassemøde, og så ser vi frem til at 

se rigtig mange af jer forældre til medlemmer under 15 år (forældrerepræsentanter), her 

iblandt Familie FDFerne, og medlemmer over 15 år til årsmødet. Bemærk Familie FDF holder 

også møde som sædvanlig kl. 17—18.  

Dagsorden er i flg. FDFs vedtægter:  

1. Valg af dirigent  

2. Orientering om bestyrelsens arbejde og kredsens liv  

3. Fremlæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget 

4. Valg til kredsbestyrelsen  

5. Valg af suppleanter  

6. Valg af revisor samt stedfortræder for denne  

7. Eventuelt  

Mødet slutter senest kl. 20.00 – samtidig med klassemøderne.  

Valg til bestyrelsen  

FDF Aulums bestyrelse arbejder bl.a. med at lave pengegivende aktiviteter, så der er mulighed 

for fede FDF-oplevelser for medlemmerne af FDF Aulum.  

Det er også bestyrelsens opgave at have fokus på, at kredsens arbejde foregår i 

overensstemmelse med FDFs formål og vedtægter.  

Bestyrelsen står mindst én gang om året bag et socialt arrangement for lederne og andre 

frivillige voksne, der aktivt støtter med hjælp til kredsen.  

Du kan læse mere og bestyrelsesarbejdet i FDF på www.fdf.dk  

I vores bestyrelse sidder der syv personer. To er udpeget: En repræsentant for kredsledelsen 

og en menighedsrepræsentant. De øvrige 5 vælges af medlemmer (/forældrerepræsentanter 

for medlemmer u. 15 år) på årsmødet. Man vælges for 2 år. I den nuværende bestyrelse 

sidder:  

• Ellen Staal (formand/medlemsrepræsentant – er på valg, villig til genvalg)  

• Grethe Karlsmose (kasserer/medlemsrepræsentant – er på valg, villig til genvalg)  

• Svend Erik Kiilerich (medlemsrepræsentant – er på valg, villig til genvalg)  

• Asbjørn Lauridsen (medlems-/forældrerepræsentant)  

• Stine Jørgensen (medlemsrepræsentant)  

• Brian Falsig (menighedsrepræsentant, udpeget af Aulum Y’s men klub)  

• Kirsten Thoftgaard (repræsentant for kredsledelsen)  

 

Vi vil gerne opfordre til, at DU overvejer, om en bestyrelsespost i FDF Aulum kunne være 

noget for dig, eller måske du kunne opfordre en anden til at være med…  

Vi skal også vælge et par suppleanter til bestyrelsen…  

Uanset – så hører vi gerne fra dig!  

 

På gensyn d. 11/10 kl. 19.30 

Mange FDF hilsner 

FDF Aulums bestyrelse 

http://www.fdf.dk/

