
 
 

 

Referat fra Årsmødet tirsdag den 12. marts 2019  
 
Lene bød velkommen. 
 

1. Valg af dirigent: Ulrich Jakobsen 
2. Orientering om kredsen liv og bestyrelsens arbejde:  

Pernille fortalte om kredsens daglige arbejde og Lene fortalte om bestyrelsens 
arbejde og hvad der er sket siden generalforsamlingen i 2018 

3. Fremlæggelse af regnskab og budget: Ole gennemgik regnskabet for 2018 og 
budgettet for 2019 

4. Indkomne forslag: 
Fra bestyrelsen. 

• Kloakering i Katthuset: Vi har fået etableret et mimirenseanlæg. 
Mangler kun at få tilsluttet strømmen. Dette sker hurtigst muligt. 

• Adskillelse af regn- og spildevand på Damtoften: Dette skal laves i år. Til 
august vil vi modtage et påbud fra Aahus Kommune om dette men vi 
må gerne gå i gang allerede nu. Tager kontakt til Aarhus Vand. 

5. Valg til bestyrelsen: Lene orienterede om, at grundet vedtægtsændringer på 
landsmødet i november 2018, skal alle kredsbestyrelsesmedlemmer (undtagen 
kredsledelsen) fremover vælges på årsmødet. For ikke at miste historikken i vores 
bestyrelse har vi valgt ikke at sætte hele bestyrelsen på valg på en gang men dele 
den i to. I bestyrelse er stadigvæk Ole Simonsen og Marianne Groth + Kredsledelsen 
som er Jane Sørensen og Pernille D. Jakobsen. Ulrich Jakobsen, som ikke 
genopstillede, blev takket for sin indsats i bestyrelsen. 

• Mads Simonsen  genvalgt 

• Michael Secher  genvalgt 

• Lene Andersen  genvalgt 
6. Valg af suppleanter:  Stine Hjortshøj 
7. Valg af revisor samt suppleant: 

• Kim Lundgaard  genvalgt 
8. Evt.:  

• Ane Koch: Er der børn nok i kredsen? Syntes at mødetidspunktet for 
Puslinge/ Tumlinge ligger sent. De holder møde fra kl. 17.30 til 19.00. 
Svar: Klasselederne har desværre ikke mulighed for at være på 
Damtoften før. De kommer direkte fra arbejde. 

• Christen Birkmose: Går med tanker om hvordan kredsens 100-års 
fødselsdag / jubilæum skal fejres. Ros for regnskabet. Hvad med at lave 
Damtoften om til et sejlcenter – med sejllas på Brabrand Søen? 

 
Kredsbestyrelsen konstitueres efterfølgende. Dette sker på bestyrelsesmødet den 23. april. 
 
Ref.: Lene Andersen  

http://www.fdfvibyj.dk/

