
 

 
 
 
INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I FDF VISSE 
 
 

Forældre, ledere og bestyrelse indkaldes hermed til 

Generalforsamling i FDF Visse. 

 
Mandag den 9. MARTS 2015, KL. 19.00 I KREDSHUSET  
 
Vi har brug for netop DIN hjælp til at fortsat at udvikle FDF Visse. Det eneste 
du skal gøre er at møde op til generalforsamlingen, så vi kan høre lidt om hvad 
du synes om de aktiviteter vi laver med dine børn.  
 
Udover vore ihærdige ledere som står for de ugentlige møder med vore 
medlemmer, har vi også brug for en bestyrelse som kan give input og støtte til 
vore ledere. 
 
I dag består bestyrelsen – udover menighedsrådets medlem og 
lederrepræsentanterne - af 4 forældre, hvoraf to medlemmer ikke ønsker 
genvalg. Så har du lyst til at bidrage til dit barns fritidsaktiviteter, og samtidig 
støtte foreningslivet i Visse, er her en god mulighed. Arbejdsindsatsen er 
yderst begrænset.  
 
Og hvad består bestyrelsesarbejdet af? 
Vi holder typisk 6 møder årligt, hvor vi drøfter udviklingen i kredsen, 
evaluering på arrangementer, ture mv. Giver input til kommende 
arrangementer og aktiviteter.  Møderne tager typisk 1-1,5 time pr. gang - og 
der er altid kaffe og kage! 
 
Har du mere lyst til at fungere som leder er du naturligvis også yderst 
velkommen, også selvom du måske ikke kan deltage hver uge. 
 
Husk nu – det er et fælles ansvar at vi fortsat har gode og attraktive 
fritidsaktiviteter i vores nærmiljø! 
 
Så mød op og støt FDF Visse. 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning fra formand og kredsleder 

3. Regnskab ved kassereren 

4. Valg til bestyrelsen FDF Visse.  



● Formand Gert Lindstrøm, villig til genvalg. 

● Carsten Holst, villig til genvalg. 

● Kasserer Lars Bager, ønsker ikke genvalg. Vi har fundet en mulig 

kandidat til kasserer-posten. 

● Lone Andersen, ønsker ikke genvalg. 

5. Valg af revisorer: 

Hans Enggard og Poul Edgar – villig til genvalg 

6. Evt. 

 
Vi opfordrer så mange som muligt, og gerne hver husstand, til at møde op og 
støtte arbejdet med vores børn og unge.  
Vi vil meget gerne høre din mening og ønsker til kredsarbejdet. 
 
Husk - det er dine og mine børns fritidsinteresse, det drejer sig om! 
 
 
 
                          Vel mødt til en god og oplysende aften 
 
                                    Bestyrelsen i FDF Visse  
 
 


