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Referat 

Referent: Kredsleder Rikke Holmegaard Calundan 

1. Valg af dirigent 
a. Sara Randorff vælges som dirigent. 

2. Orientering bestyrelsens arbejde og kredsens liv 
a. Formand Jacob Zakarias kommer med en årsberetning denne ved-

hæftes. 
i. Der er ingen spørgsmål/kommentar. 

3. Fremlæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget 
a. Kassereren fremlægger regnskabet for regnskabsåret 2020. 

i. Kredsleder orienterer om at de penge der bruges un-
der ledere/bestyrelse er fordi der hvert år laves lidt 
sociale arrangementer for lederne. Der er ingen le-
dere eller bestyrelsesmedlemmer der får penge for 
deres arbejde og derfor laves disse sociale arrange-
menter som tak for arbejdet de laver.  

b. Kredsen arbejder ikke som sådan med budget. Vi forventer næste 
år ser ud som i år.  

4. Valg til kredsbestyrelsen 
a. Bettina, på valg. Hun ønsker ikke genvalg. 
b. Marianne er på valg – hun ønsker genvalg. 

i. Det er ikke nødvendigt at finde et nyt medlem for Bet-
tina til bestyrelsen da den har nok medlemmer. Det op-
fordres dog til hvis nogen har lyst at melde sig. Der er 
ingen nye der melder sig.  

ii. Marianne genvælges. 

5. Valg af suppleanter 
a. Der er ingen der stiller op. 

6. Valg af revisor samt stedfortræder for denne 
a. Jesper Hansen ønsker genvalg – Han vælges. 
b. Helle Lodahl genvælges til denne post. 

7. Eventuelt 
a. Det er landslejr næste sommer. Derfor ingen Møgelø. Vi forventer 

at der måske er sommerlejr for de små i Kristi Himmelfart. 
b. Kontingent. Hvis i ikke modtager kontingentopkrævning i løbet af 

efteråret så skriv gerne til os. 
c. Cykelsponsor. Der er cykelsponsorløb mandag d. 30 august. Vi hå-

ber at se så mange som muligt. 

  
Dirigenten takker for god ro og orden 
 


