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Generalforsamling: 

1. Valg af dirigent 
 

2. Bestyrelsens beretning.  
 

3. Godkendelse af regnskabet for 2019 
 

4. Drøftelse af foreningens opgaver i det kommende år. 
 

5. Drøftelse af budget og fastsættelse af kontingent det efterfølgende år. 
 

6. Valg af op til 19 delegerede til årsmøde 5.-7.juni. Alle der ønsker at deltage som delegerede 

skal tilmeldes senest til generalforsamlingen. Er man forhindret den 6.2. kan man skrive til Peter 

H., at man er interesseret i at være kandidat til årsmødet (delegeret), senest 4.2. (mail: 

Peterh@FDF.dk) 
 

7. Indkomne forslag. (Evt. forslag skal indsendes til SAMS, v. Peter Hundebøll, peterh@fdf.dk, senest 24.1.. 

Ved indkomne forsalg fremsendes ny dagsorden med forslag, ellers betragtes denne dagsorden som endelig). 
 

8. Eventuelt 

 

Referat af generalforsamlingen 

 

1. 

 

Margrethe brink Wind blev valgt til dirigent, og hun konstaterede, at generalforsamlingen 

var lovligt indkaldt og forsamlingen beslutningsdygtig. 

 

2 

 

Beretning ved formand Peter Hundebøl – se bilag. Beretningen blev taget til efterretning. 

Kommentar til beretningen: Det vil være hensigtsmæssigt, at alle provstier er repræsenteret 

i SAMS’ bestyrelse. 

 

3. 

 

Regnskabet fremlagt af kasserer Jutta B. Kristiansen. Alt kontingent er indbetalt.  

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. – se bilag. 

 

4.  

 

SAMS udbyder 2 valgkurser som hjælp til det kommende valg. Liturgiske spørgsmål tages op 

på de to annoncerede møder d. 5. og d. 15. marts. 

Der arbejdes på, at kurser koordineres med stiftets tilbud. 

H. Vestager foreslog, at bestyrelsen tager initiativ til et møde med alle kirkelige 

interessenter. Flere i forsamlingen mente, at det er vigtigt med dialog, men at det bør 

foregå i provsti- og sogneregi. 
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5. 

 

Budgettet gennemgået og vedtaget- se bilag. 

Kontingentet for 2020 er uændret. Prisen for Sædding kurset i januar koster fortsat 400 kr. 

og øvrige kurser 100 kr. 

Forsamlingen vedtog, at kontingent for 2021 skal være uændret. 

 

6. 

 

Valgte delegerede til årsmødet: Grethe Dejbjerg, Ellen Højbjerg, Nanna Hørlück,  

Jutta B. Kristiansen, Vivian Gosch, Torben Frederiksen, Tage Stubkær, Hanne M. Jørgensen, 

Jens Lundby, Lis Bundesen, Anna Grethe Blicher, Jens Rahbek Jessen, Margrethe Wind,  

Hans Vestager, Signe Andersen, Peter Gravesen, Elna Jørgensen, Erik Juhl,  

Ole Vinter Hansen. 

Stedfortrædere: Ingeborg Jensen, Marianne Borg, Karen Harritsø 

 

 

7. 

 

Ingen indkomne forslag 

 

8.  

 

Intet at bemærke 

Referent: Vivian Gosch 


