
Referat Årsmøde d. 20. maj 2021 

 

1. Valg af dirigent Bestyrelsen peger på Ole Bøgh. 
Han blev valgt. 

2. Orientering om 

kredsen liv og 

bestyrelsens arbejde 

v/Jane Sørensen & 

Lene Andersen 

Lene:  
Der har været loppemarked. Med meget overraskende resultat og 
et flot besøg.  
 
Landsforbundet har godkendt vores nye vedtægter som kan 
læses på hjemmesiden. 
 
December bød igen til juletræssalg, hvilket gik ganske fint, trods 
Coronarestriktioner. 
 
I Katthuset har der været tab i forhold til udlejning. Der er dog 
søgt hjælp til dækning via DUF, som vi har fået.  
 
Et nyt projekt er opstartet “Damtoften” - renovering af facade og 
nye vinduer.  
Der arbejdes på at søge penge via fonde. Allerede nu har vi fået 
tilskud fra Aarhus Kommune og SVS. 
 
I Katthuset er vi udfordret af at byens unge har fundet et helle 
omkring shelterne.  
Så kommer man forbi, må man gerne tage et blik på området, 
særligt med fokus på skrald. Hvis man møder en flok unge, så 
mind dem gerne om, på en pæn måde, at de skal huske at rydde 
op efter dem selv/tage deres skrald med. 
 
Bestyrelsen har oprettet en æresnål, der både kan gives til 
medlemmer og ikke medlemmer der ydet en særlig indsats for 
kredsen. Det kræver en skriftlig indstilling, med begrundelse, som 
afleveres til bestyrelsen. Bestyrelsen afgør om den skal gives. 
Hvis ja, spørges modtager om den vil modtages. Man kan 
løbende indstille modtagere, men der uddeles kun en gang årligt, 
på årsmødet. 
 
Der er kommet ny kredsledelse. Pernille er afgået som 
kredsleder. Kasper Dahl har taget opgaven op i samarbejde med 
Jane. 
 
Spm. Ligger vedtægterne på hjemmesiden: Ja, det gør de. 
 
Jane: 
Corona har været en udfordring for alm. FDF-afvikling. Fra 
december har der været holdt “hjemme FDF”.  
Juleweekenden blev erstattet af en dag på Damtoften. 
 
For at holde kontakt med vores medlemmer og for at sende dem 
en tanke, blev der delt julegaver ud.  
 
I opstartsfasen, var bekymringen om vi ville miste medlemmer. 
Det vi har erfaret er at, de medlemmer vi har mistet ikke skyldes 



Corona, men egentlig interesse. Heldigvis har vi også mærket at 
der er nye børn der søger kredsen.  

3. Fremlæggelse af 

regnskab og budget v/ 

Mads Simonsen 

Regnskab og budget fremlagt.  
 

4. Indkomne forslag Ingen indkomne forslag. 

5. Valg til bestyrelsen På valg er:  

▪ Mads Simonsen genopstiller  

▪ Peter Michael Secher genopstiller  

▪ Pernille Dannevig Jakobsen opstiller  

▪ Lene Andersen genopstiller ikke 

 

Der var ikke andre der stillede op, og dermed er alle på valg valgt 

ind. 

6. Valg af suppleanter Ingen opstillede. 

7. Valg af revisor 

suppleant + 

stedfortræder 

• Kim Lundgaard genopstiller 

 

Ingen opstilling til stedfortræder. 

8. Evt. Spg: Hvordan står det til med medlemstallet - er der plus eller 

minus? 

 

Der er 70 medlemmer, hvoraf 33 er børn. 

Der er ikke budgetteret med flere medlemmer. 

 

Spg: Efter den store fældning af træer i Katthuset, er der så 

blevet genplantet?  

Der er blevet fældet en del træer ved Katthuset. Der var ikke stor 

værdi i det træ der blev fældet, men der kom en lille indtægt. Pt. 

er der ikke lavet en plan for genplantning. Der er flere bud på 

hvordan man skal bruge pladsen. Bestyrelsen arbejder med en 

plan. 

Bestyrelsen har ventet på den sidste betaling.  

Hvis man tager ned i Katthuset, så skal man være meget 

velkommen til at tage et nap med i indsamling af træ mm. 

 
Efter mødet har bestyrelsen konstitueret sig således: 

 

Formand: Pernille Dannevig Jakobsen 

Kasserer:  Mads Simonsen 

Kredsleder: Jane Iburg Sørensen 

Kredsleder: Kasper Dahl Jensen 

Medlem:  Peter Michael Secher 

Medlem:  Marianne Simonsen Groth 

Medlem:  Julie Gade  


