
Referat fra generalforsamling 2022 
DFS 
Valg af dirigent: Randi Taulborg 

Der er indkaldt rettidigt. 

 

Valg af sekretær: Jytte Borg Madsen 

 

Formandsberetning: Ruth Kærvang aflægger formandsberetning – den er godkendt.  

 

Regnskabsberetning: Pga. Hanne Nielsens fravær aflægges beretningen af Ruth Kærvang. 

Pga. misforståelse er regnskabet ikke færdiggjort. Der fremlægges en opgørelse pr. 1/9 + 

posteringer resten af året. regnskabet godkendes, hvis det lander med en kassebeholdning på 

omkring 72.000 kr. 

 

Valg til bestyrelsen:  Anitta stopper efter eget ønske og Ruth fortsætter. Det godkendes, at 

bestyrelsen kan selvsupplere sig i løbet af året pga. manglende opstillede.  

 

Valg af suppleant:  Ingen opstillede. 

 

Valg af revisor: Erik Stampe fortsætter. 

 

Bestyrelsen består herefter af Henrik Sigaard, Ruth Kærvang og Jytte Borg Madsen.  

Hanne Nielsen er kasserer. 

 

Humlumstrandlejren 
 

Humlumlejren kan spørges om friplads (eller hele betalingen) til udsatte børn, da de gerne vil 

støtte, at flere får mulighed for at deltage.  

 

Formandsberetning: Aflagt af Søren Futtrup. Beretningen godkendes.  

 

Regnskabsberetning: Aflagt af Søren Futtrup. Beretningen godkendes. 

 

Valg til bestyrelsen: 

• Jan Kristensen ønsker at stoppe, Søren Futtrup modtager genvalg og Anne-Mette Stampe Pedersen 

stiller op.  Pladserne for DFS er dermed dækket. 

Bestyrelsens sammensætning er herefter: 

 

• For KFUM: Jens Jørgen Steffensen, Anders Ørts, Jørgen Lund Andersen og Holger Lauridsen 

• For DFS: Søren Futtrup, Aase Stoltenberg, Anette Damgaard og Anne-Mette Stampe 

Pedersen 

Valg af suppleant:  Ingen opstillede 

 

Valg af revisor: Anders Borg er valgt for 2 år.  



Eventuelt:  

• Skal man have generalforsamlinger rundt ved IM-samfund for at skaffe opbakning til DFS´s arbejde? 

• Kan der være synergi ved at samles med kredsen i Lemvig? 

 

------- 

 

Omkring SOS-mappen 
Mappen kan bruges også af klubledere.  

• Børneattest skal laves hvert år – også for dem, som er klubledere. 

• Obs klare spilleregler sættes op for lejren/klubben. 

• Vær forberedt på, hvem der gør hvad i en nødsituation (Hvad er lejrens adresse? Har vi data på 

barnet? Kontaktoplysninger?) 

• Dagsprogram er godt for de børn, som har særlige udfordringer. Der findes piktorgrammer på DFS´ 

hjemmeside, som kan bruges til at lave program.  


