
DFS Holstebrokreds, Generalforsamling 26. februar 2019 i Holstebro. 

Formandsberetning for 2018. 

 

2018 har været et godt år, hvad angår sommerlejrdeltagelse ca. 220 børn og juniorer har været på 

sommerlejre på Humlumlejren. 

Krummelejr: 23 børn 22 voksne. 

Børnelejr 1: 73 børn. 

Børnelejr 2: 35 børn. 

Juniorlejr: 81 juniorer + nogle lederbørn. 

 

Sidste år kunne vi se frem til sommerlejrene med stor ro, da det var de samme lejrchefer som året 

før. Men i år har det været noget sværere. Og vi har været nødt til at aflyse Krummelejren, da det 

ikke er lykkedes os at finde en lejrchef. Heldigvis har vi lovning på at Dorte Lodberg Jensen vil 

tage den i 2020. Stor tak til Tommy Kræmmergaard, Louise og Morten Sigaard Jakobsen, og Gun-

hild Sigaard Hansen fordi I er parat til at tage opgaven som lejrchef på jer. Vi ønsker og håber I får 

nogle fantastiske sommerlejre. 

 Stor tak til alle jer, der bruger jeres fritid til forberedelse og afholdelse af lejrene. 

 
Sidste år sendte vi et brev til landsleder Steen Møller Laursen med spørgsmål om, hvad der forven-

tes af os i bestyrelsen? Nu har landsledelsen lavet en bestyrelsesmappe for kredsbestyrelser, som 

besvarer en del af de stillede spørgsmål. ”DFS KREDSMAPPE”. Her står noget om organisations-

opbygning i DFS, landsarbejdet i DFS, repræsentantskabsmødet, forventninger til kredsbestyrelsen, 

kredsbestyrelsens opgaver, kredsgeneralforsamling, opstilling af kandidater, kredsformandens an-

svar og kredsregnskab. Til Repræsentantskabsmødet har alle kredsbestyrelsesmedlemmer stemme-

ret og alle DFS’ medlemmer kan deltage på Repræsentantskabsmødet som gæster, men har ikke 

stemmeret. Dette års Repræsentantskabsmøde foregår lørdag den 27. april. Det bliver et spændende 

og anderledes repræsentantskabsmøde. Jeg håber vi bliver mange denne gang, da der sammen med 

repræsentantskabsmødet også bliver et kursusforløb. Alle der brænder for DFS sag er velkommen. 

 

På kredsforbundsplan (Thy, Mors, Lemvig, Holstebro og Salling) ses vi stadig 2 gange om året, for 

lige at høre hvordan det går og måske give ideer videre til hinanden. Jeg tror gerne nogle af de an-

dre kredse vil høre nærmere om elektronisk tilmelding til lejrene, men så skal de spørge en, der har 

mere forstand på det end mig.  

 

En kæmpe tak til alle ledere her i kredsen for jeres arbejde uge efter uge. Tak at I er med til at 

give det største til de mindste. Tak for forbøn og støtte til DFS´s arbejde. Børnene er vores og kri-

stendommens fremtid 

 

Tak for godt samarbejde i bestyrelsen og tak til Humlumlejrens bestyrelse. Tak for alles hjælp 

og velvilje til at få skabt gode rammer for søndagsskolearbejdet. 

Inga og Marianne skal have en stor tak for de år I har brugt på kredsarbejdet, håber vi fortsat kan 

ses i DFS-sammenhænge, måske på en sommerlejr eller til repræsentantskabsmøde.  

 

 

 


