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Kære kredsformand og -bestyrelse
Tak fordi I har sagt ja til opgaven i en kredsbestyrelse. En 
opgave og et ansvar, som vi gerne vil hjælpe jer med. Der-
for har DFS udarbejdet en kredsmappe, som er tænkt som 
en hjælp i arbejdet i kredsbestyrelsen. 

Den er blevet revideret og følger hermed i den nye udgave 
til erstatning for den gamle.

Du er altid velkommen til at kontakte os på sekretariatet 
eller konsulenten i området.

Med ønsket om Guds velsignelse over kredsens arbejde.

Steen Møller Laursen
Landsleder i DFS
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En demokratisk forening
Som medlem af DFS kan man være med til at sikre sig 
indflydelse gennem de lokale bestyrelser, børnerådene. 
Disse opstiller kandidater til kredsene, som igen opstiller 
kandidater til landsudvalget på det årlige repræsentant-
skabsmøde.

I den daglige ledelse refererer landslederen til LU. Land-
slederen leder et lille sekretariat i Fredericia og de ansatte 
ude i landet, både konsulenter og fritidsansatte.

ORGANISATIONSOPBYGNING I DFS 
I DFS har aktive indmeldte medlemmer demokratisk indflydelse

REPRÆSENTANTSKAB

LANDSUDVALG (LU)
(6 medlemmer valgt af kredsene,

4 udpeget af Indre Mission)

BØRNERÅD

MEDLEM
(for at være stemmeberettiget,

skal du være indmeldt i DFS)

ANSATTE,
FRITIDSANSATTE

28 KREDSE LANDSLEDER

Den daglige ledelseDen demokratiske indflydelse

SEKRETARIAT
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DFS’ formål
§ 2 i foreningens vedtægter beskriver DFS' formål: At 
oplære, undervise og forkynde evangeliet om Jesus Kristus 
for børn. Det sker gennem de aktiviteter, vi har, dvs. klub-
ber, lejre og lignende. Med aktiviteterne ønsker vi desuden 
at give alment dannende værdier, forståelse for medmen-
neskelige fællesskaber og demokratisk dannelse. Men hvad 
vil det sige?

Almen dannelse er et begreb, der bruges om en bestemt 
helhed af viden, færdigheder og holdninger og er den del af 
dannelsen, som ikke er rettet mod noget bestemt fagligt. 
Det handler f.eks. om værdier og etik og kunne udmøntes i 
drøftelse af spørgsmålene: Hvad er vigtigt for os? Hvordan 
er man en god ven? Hvad kunne være det bedste (rigtige) at 
gøre i en opstået situation? m.v.

Medmenneskelige fællesskaber handler om bevidstheden 
om at høre til i et fællesskab, hvor alle er lige meget værd, 
have syn for den svage og hjælpe andre i nød. At være 
medmenneskelig vil bl.a. sige at kunne se bort fra forskelle 
på fællesskabets medlemmer for at få indsigt i det fælles 
menneskelige med henblik på at skabe forståelse og em-
pati.

Og endelig handler demokratisk dannelse om oplæring til 
at deltage i demokratiske processer som valg, flertalsaf-
gørelser, medbestemmelse og lignende.

DFS er en selvstændig organisation
DFS er en selvstændig demokratisk opbygget organisation 
med selvstændig ledelse og økonomi.

Det vil sige, at der ud, over repræsentantskabet, ikke står 
nogen over Landsudvalget (LU) for DFS, og LU har således 
mandat til at træffe endelige og retsgyldige beslutninger på 
vegne af DFS.

At have selvstændig økonomi betyder, at DFS selv er an-
svarlig for at indsamle midler til
• drift (løn til konsulenter, udvikling, udgivelse af material-

er m.v.)
• udvikling og projekter (nye tiltag og koncepter).

Indtægterne i DFS består af
• indsamlede gaver
• testamentariske gaver
• salg af materialer og kurser
• midler fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF).

Det er således vigtigt, at alle har fokus på indsamling af 
midler til DFS, og at sikre de demokratiske processer i klub-
berne, som er en forudsætning for midler fra DUF.

Alle klubber med godkendte vedtægter og som overholder 
vedtægterne, og har 10 indmeldte medlemmer er med til 
at udløse midler fra DUF. Ligeledes er ethvert indmeldt 
medlem under 30 år med til at udløse midler fra DUF.

Samarbejdsaftale med Indre Mission
DFS har en samarbejdsaftale med Indre Mission, som vi 
deler bekendelsesmæssig profil med. Samarbejdet inde-
holder en aftale om, at DFS er Indre Missions børnearbejde. 
Det giver god mening, da mange af de klubber vi har i DFS 
afholdes i missionshuse tilhørende Indre Mission, og med 
Indre Missions bagland som ledere i klubberne. En meget 
stor del af DFS’ bagland er en del af Indre Mission.

Repræsentantskabsmøde
§ 8 i DFS’ vedtægter omhandler repræsentantskabsmøde, 
hvilket er vigtigt at møde op til, da det er her kredsene har 
indflydelse på arbejdet i DFS!

Landsvedtægter
Der blev udarbejdet nye vedtægter i 2017. Du kan finde 
DFS’ vedtægter på soendagsskoler.dk

LANDSARBEJDET I DFS
Vi ønsker at inspirere til, at børn i Danmark skal høre om Gud
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Repræsentantskabet er den højeste myndighed i alle DFS’ 
anliggender og samles ordinært hvert år inden udgangen af 
juni måned (som oftest i april måned). Alle Kredsbestyrelser 
og DFS’ Landsudvalg kan stille skriftlige forslag til behand-
ling på Repræsentantskabsmødet.

Alle kredsbestyrelsesmedlemmer samt medlemmer af DFS’ 
Landsudvalg er repræsentanter og har hver én stemme 
på Repræsentantskabsmødet. Der kan ikke stemmes ved 
fuldmagt, så det er vigtigt at møde op til repræsentants-
kabsmødet.

Alle DFS’ medlemmer kan deltage på Repræsentantskabs-
mødet som gæster. Gæster har mulighed for at komme til 
orde, men deltager uden stemmeret.

Desuden er medarbejdere i DFS inviteret til at deltage. De 
pågældende har taleret, men ikke stemmeret på repræsen-
tantskabsmødet. Alle medlemmer er velkomne.

6 ud af 10 vælges
Repræsentantskabet vælger 6 af DFS’ Landsudvalgs 10 
medlemmer samt 2 suppleanter. Alle medlemmer af DFS 
fra 16 år og op kan opstilles til valg af kredsene.
Hver kreds kan opstille én kandidat til valg til landsudval-
get. Det er vigtigt, at man i kredsene er opmærksom på 
personer, som kredsen kan opstille til dette valg.

Overvej, hvad der skal tales om!
Det er også vigtigt, at kredsbestyrelserne drøfter, om der er 
emner, som de ønsker taget op ved Repræsentantskabs-
mødet. Det er netop her, at DFS’ arbejde på landsplan drøf-
tes. Derfor er det vigtigt, at kredsene gør sig tanker om, 
hvordan DFS’ arbejde på landsplan skal virke og udvikle sig 
i fremtiden.

REPRÆSENTANTSKABSMØDET
Kredsenes og DFS’ årlige repræsentantskabsmøde
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Det forventes, at alle kredsbestyrelsens medlemmer er 
bekendende kristne og medlem af en evangelisk-luthersk 
kirke, kan tilslutte sig formål og grundlag i DFS’ lands-
vedtægter og aktivt arbejder for at opfylde disse.

Kredsbestyrelsens ansvar
Det er kredsbestyrelsens ansvar, at kredsarbejdet fungerer 
godt ved at være bindeled mellem landsarbejdet og det 
lokale arbejde. Kredsene er en vigtig del af DFS’ struktur. 
Den demokratiske medbestemmelse går fra medlemmet 
i lokalforeningerne over kredsene og repræsentantskabet 
til landsudvalget. Det er kredsbestyrelsens ansvar at finde 
kandidater, der vil opstille til valg til Landsudvalget på 
repræsentantskabsmødet. Og også bringe forslag op til 
drøftelse på Repræsentantskabsmødet.

Desuden er det et medansvar for kredsbestyrelsen, at 
spotte om der i området er personer, der fx skulle opfor-
dres til at stille sine kompetencer til rådighed som fritids-
ansat i DFS.

Ligeledes er det kredsbestyrelsens ansvar at fremme DFS’ 
sag inden for det geografiske område med opmuntring til 
forbøn og giversind.

Medlemmer af DFS
Det er vigtigt, at I arbejder for, at alle aktive i klubber og 
kredse (både børn og ledere) bliver indmeldt i DFS, så vi 
sikrer det demokratiske flow. Samtidig får de stemmeret 
ved kredsgeneralforsamlingen.

Fremme og støtte det lokale klubarbejde
Arbejdet i kredsbestyrelsen skal fremme og støtte det loka-
le klubarbejde i kredsen gennem et fælles mål for kredsens 
arbejde.

Dette kan udmøntes ved
• at have overblik over klubarbejdet i kredsen, så det vides 

hvor arbejdet fungerer godt, og hvor det kunne trænge til 
et løft

• at opmuntre klubledere i arbejdet og sige dem tak for 
deres indsats

• at være behjælpelig med at finde nye klubledere (og 
lejrledere)

• at udruste lokale klubledere ved at afholde kurser på 
kredsplan, eller støtte lederes deltagelse i landskurser 
eller -arrangementer

• at tilskynde til og hjælpe med at oprette nyt børnearbejde.

Måske kan kredsen samle nogle opgaver, som kan lette det 
lokale arbejde.
Det kunne være hjælp til opstart af nyt børnearbejde, 
DUF-registreringer, regnskab, kendskab til vedtægter osv. 
Altså de administrative opgaver.
Måske kan der i kredsen findes personer der kan være 
inspirator til at sætte nyt arbejde i gang lokalt.

Støtte, opmuntre og sparre med konsulenten i kredsen
Det er vigtigt, at der er en gensidig godt samarbejde 
mellem kredsbestyrelsen og konsulenten i kredsen. Det 
er kredsbestyrelsen som kender de lokale forhold, og ved, 
hvad der mest er brug for fra konsulenten. Og modsat 
kan konsulenten komme med indspil til udfordringer som 
kredsbestyrelsen måtte opleve.

FORVENTNINGER TIL BESTYRELSEN
Som kreds er I bindeled mellem landsarbejdet og det lokale arbejde
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Kredsvedtægter
Hver kreds har sine egne vedtægter. I 2017 blev der udar-
bejdet nye kredsvedtægter for hver kreds i DFS. Kredsbe-
styrelsen har ansvar for at leve op til disse vedtægter, samt 
at de altid er ajourførte.
Gennemgå evt. hvert eller hvert andet år vedtægterne, så I 
altid ved, hvad der står og forventes.
Forslag til vedtægter findes på kreds.soendagsskoler.dk

Kredsbestyrelsesmøder
Der skal altid tages beslutningsreferat fra bestyrelses-
møder. Disse underskrives af bestyrelsen ved næste møde. 
På første møde efter kredsgeneralforsamlingen konstitue-
res bestyrelsen, som skrives i referatet med fornavn, 
efternavn og opgave (dette skal bruges, hvis I skal skifte 
kasserer eller evt. skifte bank).

Kredsgeneralforsamling
Kredsen skal hvert år afholde en kredsgeneralforsamling 
(se næste side).

Sommerlejre
Kredsbestyrelsen har ansvar for at der hver sommer arran-
geres en sommerlejr. De fleste kredse finder en lejrchef og 
evt. lejrledere, som har ansvaret for at planlægge sommer-
lejren.
Selvom planlægningen og afviklingen af sommerlejren er 
uddelegeret til lejrudvalget, er kredsbestyrelsen stadig 
den ansvarlige for god afvikling og åndeligt indhold. Det 
er kredsbestyrelsen, der sætter rammerne, sparrer med 
lejrchefen, godkender regnskabet og har ansvar for at der er 
indhentet børneattest på alle ledere over 15 år. Børneattest-
er indhentes gennem DFS’ sekretariat. Se vej-
ledning på attest.soendagsskoler.dk

DFS har desuden udarbejdet en SOS-mappe, som er en 
rigtig god hjælp og vejledning for lejrchefen.

Opstille kandidater til Landsudvalget
Hver kreds kan opstille en kandidat hvert år til landsudval-
get. Der udsendes mail vedr. dette. Ved opstilling af kandi-
dat skal der udarbejdes et opstillingsbrev, som sendes til 
kontakt@soendagsskoler.dk.

Landsøkonomien
Kredsbestyrelsen opfordres til at bidrage til landsøkono-
mien. Kredsenes økonomi er meget forskellige, men vi 
opfordrer altid til at indsamle en gave til landsarbejdet, når 
I mødes til kredsens arrangementer.

DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd)
Kredsbestyrelsen er ansvarlig for at opmuntre og hjælpe 
klubberne i kredsens område til at blive DUF registreret, 
da tilskuddet fra DUF er en uundværlig tilskud til DFS’ 
økonomi, for at der fortsat kan udgives materialer, an-
sættes konsulenter, afholdes kurser m.v.
Du kan altid få hjælp og råd på DFS’ sekretariat – 8227 1216.

Kredshjemmeside
DFS har udarbejdet en skitse til en kredshjemmeside. Det 
koster 300 kr. pr. år i abonnement, men så har du også 
adgang til hjælp og vejledning til at få oprettet din egen 
kredshjemmeside.

Der følger også et tilmeldingsmodul med, så du elektro-
nisk kan få tilmelding til kredsens arrangementer. Forhør 
nærmere på DFS’ sekretariat eller tjek det ud på 
dfskreds.dk

KREDSBESTYRELSENS OPGAVER 
Lejre, økonomi og meget andet!
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Indkaldelse, dagsorden og referat skal altid indeholde de 
punkter, som er beskrevet i kredsvedtægten, ligesom ind-
kaldelsen udsendes før kredsvedtægtens tidsfrist for dette.
Vær opmærksom på, at kun indmeldte medlemmer har 
stemmeret. Så sørg for at få styr på det inden aftenen. Du 
kan få en liste ved henvendelse til landskontoret.

Dagsordenen skal fremgå af indkaldelsen og bør indeholde:
• Valg af dirigent og referent
• Kredsbestyrelsens beretning ved kredsformanden
• Godkendelse af beretning
• Fremlæggelse af regnskabet ved kassereren
• Godkendelse af regnskab
• Valg til kredsbestyrelsen; herunder præsentation af kan-

didater, som enten er nyopstillede eller villige til genvalg. 

Afstemning kan ske via håndsoprækning eller skriftligt. 
Hvis der bare er én, som ønsker, at afstemningen skal ske 
skriftligt, skal dirigenten følge dette ønske.

• Valg af revisor
• Idéer og forslag
• Eventuelt
• Godkendelse af referat (dette oplæses af dirigenten, som 

efterfølgende underskriver det).

Der skal altid tages referat - gerne via skabelon
Generalforsamlingen behandler de punkter, som er skrevet 
i den udsendte dagsorden, og referatet fra generalforsam-
lingen skal derfor indeholde præcist de samme punkter.
Dirigenten underskriver. Skabelon til referat ligger på 
kreds.soendagsskoler.dk

KREDSGENERALFORSAMLINGEN
En festlig aften!

Eksempel på indkaldelse til 
kredsgeneralforsamling

Kære medlem af DFS i Kirkeby kreds

Tirsdag den 9. marts 2018 holder vi generalforsam-
ling i Kirkeby kreds. Vær obs på, at kun indmeldte 
medlemmer har stemmeret.

Vi skal igennem følgende punkter:

• Valg af dirigent og referent
• Beretning og godkendelse af beretning
• Aflæggelse regnskab og godkendelse af regnskab
• Valg til kredsbestyrelsen
• Valg af revisor
• Idéer og forslag
• Eventuelt
• Godkendelse af referat

Herefter  er der tid til hygge og et spændende oplæg.

Vi glæder os til at se dig!

GENERAL-
FORSAMLING

INDKALDELS
E TIL

Kredsbestyrelsen
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Det er lokalforeningernes børneråd, der kan opstille en 
kandidat til valg til kredsbestyrelsen. Kandidaten skal være 
fyldt 16 år og være medlem af DFS. Det er en betingelse 
for at kunne blive opstillet, at vedkommende kandidat er 
bekendende kristen, medlem af en evangelisk-luthersk 
kirke og ønsker at være med til at fremme DFS’ formål og 
arbejde jf. landsvedtægternes §§ 2 og 3.

Hvert børneråd kan maksimalt opstille én kandidat.

Kredsbestyrelsen må gerne selv sørge for, at der opstilles 
kandidater til den årlige generalforsamling. For at den 
demokratiske struktur fungerer rigtigt, er det vigtigt, at 
et lokalt børneråd opstiller kandidaten. Det vil sige, hvis 
kredsbestyrelsen har en kandidat, som er medlem af DFS, 
så må kredsbestyrelsen få et børneråd til at opstille ved-
kommende. Det er kun medlemmer, der er valgbare og har 
stemmeret ved kredsgeneralforsamlingen.

KREDSBESTYRELSEN
Opstilling af kandidater
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Godkendelse af kredsformand
Som nyvalgt kredsformand skal du indsende en formular til 
DFS. Find formularen på kreds.soendagsskoler.dk
 
Kredsbestyrelsesmøder
Kredsformanden er ansvarlig for at indkalde til bestyrelses-
møder samt udarbejde dagsorden. Kredsformanden er 
ansvarlig for at der skrives referat og at det godkendes og 
underskrives på næste bestyrelsesmøde.

Kredsregnskab
Kredsformanden er ansvarlig for, at der føres regnskab for 
kredsens udgifter og indtægter samt at det revideres af 
kredsens valgte revisor inden kredsens generalforsamling, 
hvor det fremlægges.

Kommune/bank
Vær opmærksom på at der evt. skal indsendes ændringer 
til kommunen og banken, hvis kredsen får ny formand eller 
ny kasserer.

Medlem af DFS
Det er kredsformandens ansvar, at alle kredsbestyr-
elsesmedlemmer er indmeldt i DFS via en indmeldelses-
blanket.

Hvis du ikke er indmeldt i DFS har du ikke stemmeret, 
hverken til kredsgeneralforsamlingen eller til repræsen-
tantskabsmødet.

Desuden skal der via soendagskoler.dk indhentes børneat-
test på alle kredsbestyrelsesmedlemmer, hvis det ikke er 
gjort gennem en DFS-klub.

Årsoversigtskema
Hvert år skal kredsformanden udfylde et årsoversigtske-
ma om livet i kredsen til landsudvalget. Der udsendes en 
formular sidst på året, som skal være udfyldt og indsendt 
inden 1. marts.

Landsarbejdet
Kredsformanden er sammen med kredsbestyrelsen binde-
led mellem det lokale arbejde og landsarbejdet. Der udsen-
des et kort referat til kredsene efter hvert landsudvalgs-
møde. Husk at orientere din bestyrelse om disse nyheder. 
Kom gerne med input til landsarbejdet via landslederen.

Repræsentantskabsmøde
Hvert år inviteres kredsbestyrelsen til landsarbejdets 
repræsentantskabsmøde i april måned. Alle bestyrelses-
medlemmer inviteret, og har hver én stemme. 

Mails fra landskontoret
En gang imellem lander der en mail i din indbakke, som du 
bedes læse igennem og handle på - fx videresende til res-
ten af bestyrelsen, hvis det er relevant. Det kan være mails 
vedrørende årsrapport, sommerlejrmaterialer, repræsen-
tantskabsmødet og andre ting.

KREDSFORMANDENS ANSVAR
Her er lidt hjælp til at holde styr på de gæve tropper!
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Dato Bilag Tekst Indtægt Udgift Saldo

1/1 Overført saldo fra 2016 1.595,20

6/1 (1) Tilskud fra menighedsråd 1.500,00 3.095,20

18/1 (2) Materialer 536,20 2.559,00

11/2 (3) Fastelavnsfest 630,00 1.929,00

4/2 (4) Lederkursus 250,00 1.679,00

5/3 (5) Familieaften gave 975,00 2.654,00

17/3 (6) Årsfest 366,00 620,00 2.400,00

4/4 (7) DFS-konsulent, kørsel 237,50 2.162,50

14/5 (8) Udflugt 786,50 1.376,00

26/8 (9) Gave fra IM-samfund 700,00 2.076,00

18/9 (10) Materialer 795,00 1281,00

10/10 (11) Famileaften 516,00 338,00 1459,00

24/10 (12) Andel lodseddelsalg 600,00 2059,00

10/12 (13) Juleafslutningsfest 1.185,00 874,00

15/12 (14) Indbetalt kontingent fra 10 medlemmer 10 x 75,00 750,00 1624,00

31/12 I alt 5.407,00 5.378,30

Kontant beholdning pr. 31/12 2017: 438,50

Bankkonto pr. 31/12 2017: 1.185,50

Saldo pr. 31/12 2017: 1.624,00

Kirkeby, den 6/1 2018 Underskrift

Louise Nielsen, kasserer

Regnskabet, bilag, kassebeholdning og bankkonto er afstemt og revideret og fundet i orden:

Kirkeby, den 3/3 2018 Underskrift

Lars Hansen, revisor

Louise Nielsen

Lars Hansen

Ved generalforsamlingen skal regnskabet fremlægges og 
godkendes. Regnskabet skal være underskrevet af kasse- 
reren.

Endvidere skal regnskabet være revideret og underskrevet 
af den af kredsgeneralforsamlingen valgte revisor. Efter 

vedtagelse på generalforsamlingen skriver dirigenten på 
referatet, at det er godkendt af kredsgeneralforsamlingen 
med dato, år og underskrift.

Se eksempel på regnskab herunder.

KREDSREGNSKAB
Det er et krav, at en forening har eget regnskab
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VI HJÆLPER HINANDEN
Du er altid velkommen til at kontakte din lokale konsulent 
eller landskontoret på 8227 1216 // kontakt@soendagsskoler.dk

Du er med din frivillighed, forbøn og økonomiske gave med til at bære DFS.
Støt via gavekonto 7170-2257453 eller MobilePay 88 677.


