
 

Referat af skypemøde den 23. oktober 2019 
 
Fraværende: Micki Chow og Martino Zanabilato 
 
Forberedelse til årsmødet: 
 
9.12. Dagsorden på det ordinære årsmøde skal mindst omfatte følgende punkter. 
  
a) Bestyrelsen aflægger beretning.  
b) Bestyrelsen aflægger regnskab for det senest afsluttede regnskabsår og fremlægger aktuel 
balance for indeværende år.  
c) Forbundets planer for det kommende år, herunder økonomisk prioritering.  
d) Valg: 1. Formand (vælges for 3 år)  
2. Næstformand (vælges for 3 år)  
3. Kasserer/økonomiansvarlig (vælges for 3 år)  
4. 3 bestyrelsesmedlemmer (vælges i lige år)  
5. 3 bestyrelsesmedlemmer (vælges i ulige år)  
6. 1 suppleant til bestyrelsen (vælges i lige år)  
7. 1 suppleant til bestyrelsen (vælges i ulige år)  
8. 3 medlemmer af appeludvalget (ulige år)  
9. 1 suppleanter til appeludvalget (hvert år)  
10. 1 rådgivende medlem af DIFs appeludvalg (ulige år)  
11. 1 registreret eller statsaut. revisor (for 1 år)  
e) Indkomne forslag diskuteres og eventuelle ændringsforslag udformes. Forslag sættes til 
afstemning.  
f) Vedtagelse af klubbernes kontingent for det følgende år.  
g) Eventuelt.  
 
Bemærk vi mangler et punkt med godkendelse af nye foreninger, jeg mener, det skal ind efter 
punkt c  

1. Dirigent 
Karen Pedersen har fået tilsagn fra Jørgen Herholdt, at han gerne stiller op som dirigent. 

2. Beretninger til årsmødet 
Alle udvalg sender deres delberetninger til Karen senest 6. november 

3. Katja orienterer om regnskabet fra sidste kalenderår, samt laver en overordnet balance for 
indeværende år 

4. Karen (Katja)orienterer om planerne for det kommende år og økonomisk orientering – det 
drejer sig om fastholdelse af nuværende medlemmer, flere turneringer, breaking, 
skoledans, strategi m.v. 

5. Valg 
Kasserer på valg – modtager genvalg 
3 bestyrelsesmedlemmer 
Davith modtager genvalg 
Jesper modtager ikke genvalg – tænk tanker om hvem vi kan spørge 
Martino – modtager genvalg 
2 suppleant til bestyrelsen – forslag modtages – den ene vælges for år, den anden for 1 
Appeludvalget – Jørgen Herholt og Bent Sørensen modtager genvalg, vi mangler en jurist 
Suppleant til appeludvalget – forslag Marianne Hougesen 



 

Rådgivende medlem til DIF’s appeludvalg -forslag 
Registreret Revisor – forslag Deloitte 

6. indkomne forslag 
1 forslag om dannelse af FU droppes 
De 2 andre forslag sættes til afstemning 

7. Vedtagelse af klubbernes kontingent: 
Forslag fra forrige bestyrelsesmøde fremsættes – og med baggrund i §4.5 kan man sagtens 
vedtage det 
Dog skal Micki og Katja rette det til inden. 

 
Praktisk: 
 
Katja tjekker deltagerne ved døren og udleverer talekort, samt stemmekort 
De stemmeberettigede sidder ved borde med skilt på (med klub-navn) 
Ikke stemmeberettigede – og uden taleret, sidder for sig selv bagerst i lokalet 
Det er muligt at møde op med gæster (anmeldt) og i år vælger vi at betale for deres deltagelse. 
Davith laver en liste med tilmeldte til Katja 
 


