
  

 
 

 
Frederikshavn, den 14. april 2022 

 

 

Generalforsamling for året 2021 
 

FKI inviterer medlemmer til ordinær generalforsamling torsdag den 28. april 2022 kl. 17.15 – 20.00. 

 

Mødested og program:  
Vi mødes på parkeringspladsen på Vrangbækvej ved Bangsbo Hovedgård kl. 17.15. Herfra går vi sammen en del af 

Kongestien med Naturvejleder Bo Storm og ender ved Skovhuset (Skovhusvej 30), hvor generalforsamlingen afhol-

des og vi spiser burgere. 

 

Tilmeldingsfrist: 
Af hensyn til forplejning skal tilmelding sendes til: silj@frederikshavn.dk senest mandag den 25. april 2022 kl. 12.00. 

HUSK at skriv navn og dit medlemsnummer i emnefeltet.  

 

Dagsorden: 
1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer 

 

2. Valg af dirigent 

 

3. Bestyrelsens beretning 

 

4. Forelæggelse af det revidere regnskab til godkendelse 

 

5. Indkomne forslag (se bestyrelsens forslag til vedtægtsændring side 2) 

 

6. Fastlæggelse af kontingenter 

 

7. Orientering om næste års budget 

 

8. Valg i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen består af 5 personer. Formand og kasserer vælges direkte, og besty-

relsen supplerer sig selv ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen.  

På valg er: 

a. Steen Heftholm blev valgt i 2021 for 2 år og blev næstformand ved konstituering. Steen har valgt at gå på or-

lov, og i stedet supplerede bestyrelsen sig med Charlotte Thaarup. Charlotte er derfor på valg, jf. § 8.5 i ved-

tægterne 

b. Kasserer Jane Clausen er på valg og er villig til genvalg 

c. Medlem Morten Mendrup er på valg og er villig til genvalg 

d. Medlem Simone Louise Jensen er på valg og er villig til genvalg 

 

9. Valg af 2 folkevalgte revisorer på skift hvert år: 

a. Karsten Seirsen Conradsen er på valg 

b. Kamilla Chenet Thomsen er ikke på valg 

 

10. Eventuelt 
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Ad pkt. 5. Indkomne forslag: 

Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring vedrørende § 16 Regnskab og revision: 

 

Nuværende § 16.3: Revision af regnskabet skal være foretaget senest med udgangen af februar måned og under-

skrevet af formand, kasserer og revisor. 

 

Forslag til ny § 16.3: Revision af regnskabet skal være foretaget senest med udgangen af marts måned og underskre-

vet af formand, kasserer og revisor.  

 

Hvem er FKI’s bestyrelse 

FKI’s bestyrelse består af fem medlemmer, der afholder bestyrelsesmøde én gang hver måned. Møderne bruges pri-

mært til udvikling af nye aktiviteter, fokus på kommunikation til medlemmerne og på klubbens økonomi. Har man som 

medlem emner, man ønsker drøftet på bestyrelsens møder, er man altid velkommen til at sende en mail til os på: 

FKI@frederikshavn.dk 

  

Nuværende bestyrelse: 

Navn: Christian Qvist Lessèl 

Ansat: Center for Dagtilbud 

I FKI: Formand 

 

Navn: Charlotte Thaarup (supl. for Steen Heftholm, der pt. har orlov) 

Ansat: Jobcenter 

I FKI: Næstformand 

 

Navn: Jane Clausen 

Ansat: Træningscenter Skagen 

I FKI: Kasserer 

 

Navn: Morten Mendrup 

Ansat: Center for Teknik og Miljø 

I FKI: Sekretær 

 

Navn: Simone Louise Jensen 

Ansat: Center for Teknik og Miljø 

I FKI: Kommunikation, sociale medier 

 

Bogholderi og medlemsadministration 

Bestyrelsen samarbejder med den socialøkonomiske virksomhed TopVirk om bogholderi og medlemsadministration. 

Det giver bestyrelsen mulighed for at bruge sin tid på at sætte retning og udvikle nye tiltag til klubbens mange med-

lemmer. 
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