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Kære kredsformand/kredsbestyrelse

Hermed indkaldes til kredsformandskabets generalforsamling på 
KFUM’s Soldaterhjem, Treldevej 99, 7000 Fredericia 

 Fredag den 1. april 2011 kl. 17.30.
 
Kredsformandskabets generalforsamling er indenfor DFS’ vedtæg-
ter fastsatte grænser den højeste myndighed i alle foreningens 
anliggender.
Landsudvalget varetager ledelsen af DFS’ arbejde og er overfor 
kredsformandskabet ansvarlig for dette arbejde. 
Det er derfor vigtigt, at alle kredse er repræsenteret på generalfor-
samlingen.

På generalforsamlingen har alle fremmødte kredsformænd og 
medlemmer af DFS’ Landsudvalg én stemme. 
For kredse som har 11 – 20 tilsluttede lokalforeninger kan kredsen 
i alt sende 2 personer med stemmeret. For kredse som har over 20 
tilsluttede lokal-foreninger kan kredsen i alt sende 3 personer med 
stemmeret.
I tilfælde af forfald kan kredsbestyrelsen sende et kredsbestyrel-
sesmedlem med skriftlig fuldmagt til at udøve kredsformandens 
stemmeret.
Hver kreds er berettiget til at sende en repræsentant til general-
forsamlingen udover de stemmeberettigede eller deres stemme-
retsbefuldmægtigede. Endvidere er ansatte medarbejdere i DFS 
berettigede til at deltage i generalforsamlingen. De pågældende 
har taleret, men ikke stemmeret på generalforsamlingen.
Liste over tilsluttede klubber i kredsen er vedlagt. 

Ved generalforsamlingen skal der vælges to medlemmer til Lands-
udvalget. 
På valg er Dorte Eriksen, København og Lene Larsen, Skjern.
Dorte Eriksen og Lene Larsen genopstiller begge.
Præsentation af kandidater, som er godkendt af Landsudvalget, vil 
blive udsendt i uge 11.

Velkommen til 
Kredsformandskabets generalforsamling

1. april 2011
- på KFUM’s Soldaterhjem, Treldevej 99. 7000  Fredericia



www.soendagsskoler.dk
Landsleder Bent Molbech Pedersen

adr:  Korskærvej 25 
 DK-7000 Fredericia
mail: kontakt@soendagsskoler.dk
tlf: 8227 1216
fax: 7592 6146
kto: (3205) 200 66 77
cvr: 2580 1792

Følgende bilag, som skal medbringes til generalforsamlingen, vil 
blive udsendt i uge 11:
1. Kredsformandskabets forretningsorden.
2. Landslederens skriftlige beretning.
    Formandens skriftlige beretning.
3. Årsrapport for året 2010 og revisionsprotokollat jf. punkt 6 i 

dagsorden.
4. Budget for året 2011 jf. punkt 9 i dagsorden.
5. Bilag vedr. vedtægtsændringer. LU arbejder med ændringer af 

følgende paragraffer: 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 18
6. Udgiftsbilag til kørsel til generalforsamlingen.

Vi håber meget, at kredsene må blive godt repræsenteret på gene-
ralforsamlingen. Vi glæder os til at møde jer.

Dagsorden for generalforsamling
i foreningen Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

1.  Valg af dirigent.
2.  Valg af stemmetællere og referent.
3.  Landsudvalgets beretning v/ formanden for DFS, sognepræst 
     Herluf  Christensen.
     Administrativ beretning v/landsleder Bent Molbech Pedersen.
4.  Spørgsmål/ kommentarer til beretningen – drøftelse ved bor-

dene.
5.  Godkendelse af beretning.
6.  Årsregnskabet 2010 v/ Landsudvalgets kasserer Lene Larsen.
7.  Spørgsmål/kommentarer til årsregnskabet.
8.  Godkendelse af årsregnskabet.
9.  Orientering om budget 2011 v/ Landsudvalgets 
      kasserer Lene Larsen.
10. Kommentarer til budget 2011. 
11. Præsentation af kandidater til valg til Landsudvalget.
12. Valg af to medlemmer til Landsudvalget.
13. Valg af to suppleanter for de generalforsamlingsvalgte med-

lemmer af DFS’ Landsudvalg.
14. Valg af revisor for DFS.
15. Indkomne forslag fra kredsbestyrelserne, kredsformændene og 

DFS’ Landsudvalg. Herunder vedtægtsændringer.
16. Eventuelt. 
17. Dato for næste års generalforsamling.
18. Oplæsning og godkendelse af referat

Tak, om I også vil huske generalforsamlingen i jeres forbøn.

De bedste hilsener
på Landsudvalgets vegne
           

Herluf Christensen   Bent Molbech Pedersen
Landsudvalgsformand   Landsleder
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kl. 17.30 Ankomst og derefter festmiddag
kl. 18.45 Pause
kl. 19.00 Generalforsamling.
  Velkomst og indledning v/formanden for DFS, 
  sognepræst Herluf Christensen.
  Præsentation af alle deltagere.
kl. 21.30 Kaffe
kl. 21.45 Afslutning 
kl. 22.00 Slut

 

Praktiske oplysninger
Sted: 
Generalforsamlingen afholdes på: KFUM’s Soldaterhjem, Treldevej 99, 
7000 Fredericia, tlf. 75 92 04 40

Rejseudgift til generalforsamlingen kan blive refunderet, eller der kan 
udstedes
en gavekvittering ved aflevering af medsendte udgiftsbilag.

 
Tilmelding 
Tilmeld dig til Søndagsskolernes Sekretariat, Korskærvej 25, 7000 Fre-
dericia, tlf. 82 27 12 16 
eller på e-mail: kontakt@soendagsskoler.dk.  
senest tirsdag den 22. marts 2011.

Oplys ved tilmelding følgende:
1: Kreds
2: Navn og adresse på de, som deltager som kredsens repræsentanter.

Program for generalforsamling
1. april 2011


