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Referat af årsmøde FDF Silkeborg 2 
14. august 2022 kl.14.45 i kredshuset på Platanvej 15 

 
Referent: Rikke Holmegaard Calundan, kredsleder 
Valg af dirigent: Rasmus Haugaard-Juncher 

 

• Orientering om bestyrelsens arbejde og kredsens liv 
Først formandens beretning. Denne vedsendes.  
Herefter kredsleders info kort: 

o Antallet er medlemmer er for nuværende 89. Heraf ca. 60 
aktive børn. Resten er ledere og passive medlemmer.  

o Der kommer nyt medlemssystem i efteråret 2022. Vi håber 
ikke medlemmerne kommer til at mærke det store til dette, 
men det må tiden vise.  

o Det er en rigtig god lederflok der er i kredsen for tiden. Det 
gør det til en skøn opgave at være kredsleder.  

• Fremlæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget  
o Der foreslås at med det store overskud så betales lederne 

deres depositum for landslejr tilbage. Der er ingen grund til 
det store overskud. Bestyrelsen overvejer dette.  

o Regnskabet er godkendt.  

• Valg til kredsbestyrelsen:  
Bestyrelsen består for nuværende af:  

o Katrine (formand): på valg og ønsker at genopstille  
o Jonas (næstformand): på valg, ønsker at genopstille 
o Marianne (kasser): Ikke på valg i år 
o Britta (medlem): Ikke på valg i år.  
o En ledig plads 

Rasmus Haugaard-Juncher (Far til Elias Haugaard-Juncher) vil 
gerne opstille.  
Allan Pallesen (Far til Silas Pallesen) vil gerne opstille 
Katrine og Jonas genvælges og Rasmus og Allan stemmes 
begge ind i bestyrelsen da den for nuværende godt kan bruge 
to ekstra.  
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv ved første møde d. 29. august 
2022  

• Valg af suppleanter: Vi ønsker at finde to personer der kan være 
suppleanter for bestyrelsen 

o Der vælges ingen suppleanter da der er valgt et ekstra be-
styrelsesmedlem.  

• Valg af revisor samt stedfortræder for denne 
o Jesper genvælges som referent.  

 Jesper oplyser at han er gift med den nuværende 
formand, han spørger på den baggrund om der på 
årsmødet er bekymringer omkring dette. Der er in-
gen indvendinger.  

o Helle Mortensen er suppleant.  

• Eventuelt 
o En forælder efterspørger om lederne fortsat spiser sammen 

om mandage. Dette bekræftes. Hvis der er forældre der har 
lyst at lave mad kan man henvende sig til kredslederen.  

o Der efterspørges arbejdsdag i kredshuset. Der er ikke umid-
delbart planlagt arbejdsdag.  


