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REPRÆSENTANTSKABSMØDE I FORENINGEN 
DANMARKS FOLKEKIRKELIGE SØNDAGSSKOLER

KOM OG PRÆG DFS!
Velkommen til repræsentantskabsmøde i DFS i Vejle 
Missionshus fredag den 20. august 2021 kl. 17.30 

Repræsentantskabet er den højeste myn-
dighed i alle DFS’ anliggender og samles 
ordinært hvert år inden udgangen af juni.

Landsudvalget varetager ledelsen af DFS’ 
arbejde og er over for repræsentantskabet 
ansvarlig for dette arbejde.

Det er derfor vigtigt, at alle kredse er 
repræsenteret!

Hvem kan deltage?
Har du interesse i DFS’ arbejde, så er du 
mere end velkommen - både kredsbestyrel-
ser, klubledere, forældre, klubmedlemmer, 
etc. Det kræver blot medlemskab af DFS. 
Hvis du ikke er medlem, kan du enten med-
bringe din udfyldte indmeldelsesblanket 
eller få en udleveret på selve aftenen.

Hvem har stemmeret? 
Alle fremmødte kredsbestyrelsesmedlem-
mer samt medlemmer af DFS’ Landsudvalg 
er repræsentanter og har hver én stemme 
på repræsentantskabsmødet.

Det kræver medlemskab at stemme.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Ved repræsentantskabsmødet skal der i år 
vælges to medlemmer til Landsudvalget. På 
valg er Kirsten Birk Sørensen, Ans By 
(modtager genvalg), og Jens Edvard 
Vammen, Arden (modtager ikke genvalg).

Præsentation af kandidater godkendes af 
Landsudvalget og vil blive sendt rundt via e-
mail senest 3 uger før.

http://soendagsskoler.dk


Dagsorden

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

De bedste hilsener
på Landsudvalgets vegne

Michael Thomsen
Formand

Steen Møller Laursen
Landsleder
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1. Landslederen og formandens fælles
skriftlige beretning

2. Årsrapport for 2020 og revisions-  
protokollat

3. Udgiftsbilag til kørsel til repræsentant-  
skabsmødet

4. Møderegulativ for repræsentant- 
 skabsmødet.

Vi håber meget, at alle kredse bliver godt 
repræsenteret Vi glæder os til at møde jer!

1. Velkomst og indledning

2. Godkendelse af dirigent, referent og
stemmetællere

3. Årsberetning v. formand og landsleder

4. Spørgsmål og kommentarer til beretningen

5. Godkendelse af årsberetning

6. Årsregnskabet 2020

7. Spørgsmål og kommentarer til årsregnskab

8. Godkendelse af årsregnskabet

9. Præsentation af LU-kandidater

10. Valg af medlemmer til Landsudvalget

11. Valg af suppleanter til Landsudvalget

12. Godkendelse af revisor

13. Evt. indkomne forslag

14. Hilsen fra indbudte gæster

15. Eventuelt

16. Dato for repræsentantskabsmøde 2022.

Følgende bilag medbringes til repræsentantskabsmødet, og bliver sendt via e-mail senest 3 uger før

http://soendagsskoler.dk


Program

17.30 Ankomst

17.45 Festmiddag

18.45 Pause

19.00 Velkomst og indledning

19.15 Repræsentantskabsmøde

21.20 Præsentation af materialer

21.30 Kaffe

21.50 Afslutning

22.00 Tak for i aften!
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Vi glæder os
til at se dig!

Praktiske oplysninger

Sted 
Repræsentantskabsmødet afholdes i Vejle Missionshus, Olgasvej 14, 7100 Vejle.

Transport
Kredsbestyrelsers rejseudgifter kan blive refunderet; sørg gerne for samkørsel. Du kan også 
få en gavekvittering, hvis du afleverer medsendte udgiftsbilag.

Seneste tilmelding fredag 23. juli 2021
på rm.soendagsskoler.dk

http://soendagsskoler.dk
http://rm.soendagsskoler.dk



