
Til medlemmer over 15 år og til forældre.

Invitation til årsmøde i FDF K25 Brønshøj
Onsdag d. 20. april 2022 kl. 20.30 til 21.30 i sognehuset

Årsmødet er navnet på den årlige generalforsamling i FDF. På årsmødet kan medlemmer
drøfte udvikling af FDF K 25 med bestyrelsen og kredsledelsen, træffe beslutninger om
kredsens økonomi, sætte forslag til afstemning og kan vælge kredsens bestyrelse. Alle
medlemmer over 15 år er valgbare til bestyrelsen.

På årsmødet har alle kredsens medlemmer stemmeret, og alle kan opstille til
kredsbestyrelsen. Medlemmer under 15 år skal dog lade sig repræsentere af én af deres
forældre. Medlemmer, der er fyldt 15 år, men endnu ikke er 18 år, kan lade sig repræsentere
af én af deres forældre. Hvert medlem har én stemme, og der kan ikke stemmes ved
fuldmagt. For nærmere information om valg til bestyrelsen, se FDFs vedtægter §8:
www.fdf.dk/vedtægter

Du er velkommen til at stille forslag. Hvis de koster mere end 5.000 kr. at gennemføre, skal de
sendes til bestyrelse@k25.dk senest d. 13. april kl. 12. Senest d. 14. april vil bilag, som f.eks.
regnskab, årsberetning mv fremgå på facebook og på hjemmesiden. Evt. indkomne forslag
blive offentliggjort samme steder inden årsmødet.

Vi glæder os til at se dig til en spændende og indflydelsesrig aften!

Dagsorden til årsmøde i FDF K25 Brønshøj

1. Valg af dirigent
a. Dirigenten er et medlem, som bliver valgt til at lede mødet. Bestyrelsens

forslag er Morten Bangsgaard.

2. Godkendelse af forretningsorden for årsmødet. (Bilag 1)
a. Dette er retningslinjer for, hvordan valg skal gennemføres, hvem der er

stemmeberettigede mv.

3. Orientering om bestyrelsens arbejde og kredsens liv og godkendelse af skriftlig
årsberetning. (Bilag 2)

a. Hvis stemmeberettigede har generelle spørgsmål til bestyrelsen, skal de stilles
her.

4. Afstemning om indkomne forslag
a. Stemmeberettigede kan stille forslag. Forslag som har økonomiske

konsekvenser, skal fremsendes til bestyrelse@k25.dk senest d. 13. april.
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5. Godkendelse af regnskab (Bilag 3)
a. Når man godkender regnskabet, tilkendegiver man, at man har tillid til at

oplysningerne er korrekte.

6. Godkendelse af budget, herunder kontingentsatser (Bilag 4)
a. Budgettet er forslag til, hvad der skal bruges penge på i det kommende år.

Stemmeberettigede har mulighed for at stille forslag, hvis man synes, at der
skal bruges penge på noget andet.

7. Valg til kredsbestyrelsen (Bilag 5)
a. Informationer om opstillede udsendes på forhånd. Hvis du ønsker at blive

opstillet må du derfor meget gerne henvende dig til bestyrelsen senest d. 30.
maj.

8. Valg af suppleanter

9. Valg af revisor samt stedfortræder for denne

10. Eventuelt

Bestyrelsen arbejder frem til årsmødet på at få flere til at stille op, men vil ikke opfordre på
selve mødet, fordi vi ikke ønsker du føler dig presset til bestyrelsesarbejde, hvis du ikke har
lyst. Du har dog selv mulighed for at stille op på mødet.

Du kan kontakte formand Bente Ryberg, benteryberg@gmail.com, 41851099, hvis du har lyst
til at vide mere om, hvad det indebærer at sidde i bestyrelsen

Vel mødt til et godt møde!

Bestyrelsen i FDF K25 Brønshøj
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