
Dagsorden til Årsmøde i FDF Silkeborg 2 
 

• Valg af dirigent. 
• Bestyrelsens arbejde og Kredsens liv  
• Fremlæggelse af regnskab 2019 
• Valg til kredsbestyrelsen. På valg er 

o Marlene Nørskov (ønsker ikke genvalg) 
Ønsker valg  
o Jacab Zakarias   
o Katrine Hansen  
 

• Valg af 2 suppleanter til kredsbestyrelsen.  
 

• Valg af revisor. På valg er  
o Karina Trangstrup (ønsker ikke genvalg) 

• Valg af revisorsuppleant. På valg er  
o Helle Mortensen (villig til genvalg) 

 

 
Referat af årsmøde i FDF Silkeborg 2 

søndag d. 9. august 2020 
 
Velkomst ved Formanden: Marlene Nørskov.  
 
Referent kredsleder: Rikke Holmegaard Calundan 
 

• Valg af dirigent. 
o Bestyrelsen peger på Jacob Cederhof til dirigent.  

• Bestyrelsens arbejde og Kredsens liv 
o Formandens beretning vedlægges referatet 
o Der er ingen spørgsmål til beretningen.  

• Fremlæggelse af regnskab 2019 
o Kassereren kunne ikke være til stede. Katrine fra bestyrelsen fremlagde 

regnskab.  
o Der var spørgsmål omkring indtægter for 2020. Corona gør at der er 

indtægter vi har misset, men ikke flere end vi kan tage lidt af formuen.   
o Der var spørgsmål til gælden i kredsen. Der er en lille gæld fra den gang 

kredshuet blev bygget. Denne menes påført forkert i regnskabet. Gert 
kontakter kasserer med spørgsmålet.  

• Valg til kredsbestyrelsen. På valg er 
o Marlene Nørskov (ønsker ikke genvalg) 
Ønsker valg  
o Jacob Zakarias   
o Katrine Hansen  

Der er to personer der på generalforsamlingen melder deres kandidatur: 
Gitte/Jonas Svarre Nabe Kristensen (mor/far til Simon og Mads) opstiller.  
Britta Holm (Mor til Vitus og Ludvig og leder i kredsen) opstiller. 
Til bestyrelsen vælges Jacob, Katrine, Gitte/Jonas og Britta alle til bestyrelsen ved 
klapsalver til alle.  
 

• Valg af 2 suppleanter til kredsbestyrelsen.  
Der er ikke umiddelbart nogle kandidater til suppleantposten.  
 

• Valg af revisor. På valg er  
o Karina Trangstrup (ønsker ikke genvalg 

Jesper Mailby opstiller og vælges ved klapsalve.  
• Valg af revisorsuppleant. På valg er  

o Helle Mortensen (villig til genvalg) 
Helle genvælges som suppleant.  
 

• Eventuelt. 
Ingen har spørgsmål under eventuelt.  
Kredslederen fortæller lidt om kredsen arbejde under Corona og hvilke tanker der i 
lederflokken er gjort omkring møder i den kommende sæson.  

 

 
 


