
REPRÆSENTANTSKABSMØDE 
& FESTMIDDAG
21. april 2023 . Mørkholt

17.30 Ankomst
17.45 Festmiddag
18.45 Pause
19.00 Velkomst og indledning
19.15 Repræsentantskabsmøde
 .   Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 .   Årsberetning og drøftelse ved bordene
 .   Årsregnskab 2022 og spørgsmål/kommentar
 .   Valg af kandidater og suppleanter til LU
 .   Godkendelse af revisor
 .   Indkomne forslag (vedtægtsændringer  
 .   og evt. indkomne forslag)
 .   Eventuelt og dato for næste møde

21.30 Kaffe og stand
21.50 Afslutning + dato for RM24
22.00 Tak for i dag

Vi ses på
Mørkholt Strand Camping
Festsalen 'Lysningen'
Hagenvej 105B, 7080 Børkop

Tilmelding på rm.soendagsskoler.dk

PROGRAM



Vi glæder os 

 til at se dig!
Vi glæder os

 til at se di
g!

Seneste tilmelding

Deltagelse giver indblik og indflydelse
Landsudvalget leder DFS’ arbejde og står til an-
svar over for repræsentantskabet, der er den hø-
jeste myndighed i DFS’ anliggender og ordinært 
samles hvert år inden udgangen af juni.

Ved at møde op til repræsentantskabsmødet får 
du indblik i arbejdet, stemmeret og kan netvær-
ke med ligesindede. Og så er det bare hyggeligt.

Mød andre DFS'ere fra hele landet
Alle med interesse i arbejdet kan deltage. Det 

kræver medlemskab af DFS. Er du ikke det, kan 
du medbringe en indmeldelsesblanket eller ud-
fylde en på dagen. Det er vigtigt, at alle kredse er 
med, så hele landet er repræsenteret.

Stemmeret kræver deltagelse 
Alle kredsbestyrelsesmedlemmer og medlem-
mer af DFS’ landsudvalg er repræsentanter og 
har hver én stemme på repræsentantskabsmø-
det. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Valg til landsudvalget
I år skal vi vælge to til landsudvalget. 
På valg er Janne Bodilsen og Marianne Ravn Ole-
sen, der begge  ikke modtager genvalg. 
Kandidater godkendes af landsudvalget og præ-
sentation bliver sendt med mail tre uger før.

rm.soendagsskoler.dk
30. marts 2023 på

1. Landslederen og formandens fælles beretning
2. Årsrapport for 2022 og revisionsprotokollat
3. Udgiftsbilag til kørsel* til repræsentantskabsmødet
4. Møderegulativ for repræsentantskabsmødet.

Tag følgende bilag med til repræsentantskabsmødet
(bliver sendt med mail ca. 3 uger før mødet)

Husk at medbringe

*Kørsel: Jeres rejseudgifter som kredsbestyrelse kan blive refunderet.
Husk at samkørsel er hyggeligt og kan spare udgifter. I kan også få 
en gavekvittering, hvis I afleverer det tilsendte udgiftsbilag og vil 
give det som gave.


