Brøndby, den 5. august 2021

Ordinært repræsentantskabsmøde 2021
I henhold til Dansk Håndbold Forbunds love § 10 indkaldes hermed til
ordinært repræsentantskabsmøde

Mandag d. 30. august 2021, kl. 19.00
På Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding
Program:
18.30 – 19.00
Ankomst og registrering af repræsentanter
19.00
Repræsentantskabsmøde
Ved ankomst vil der være en sandwich og drikkevarer
Dagsorden i henhold til lovenes § 11.
Specificeret dagsorden udsendes fredag d. 13. august 2021.
Denne indkaldelse samt beretningen for 2020 kan ses her:
Repræsentantskabsmøder | Håndbold.dk (haandbold.dk)
Forslag der ønskes behandlet på mødet skal være DHF i hænde
senest lørdag d. 7. august 2021.
Ændringsforslag til de stillede forslag, der ønskes behandlet på
repræsentantskabsmødet skal være DHF i hænde senest mandag d. 16. august
2021.
Skriftlig meddelelse om valget af distriktsforbundenes/regionens repræsentanter til
repræsentantskabsmødet skal være DHF’s kontor i hænde senest mandag d. 16.
august 2021. Brug venligst vedlagte tilmeldingsliste, hvor I også bedes oplyse om
gæster, udover repræsentanter, der skal deltage. Med hensyn til fordelingen af
repræsentanter henvises til lovenes § 9.
Medlemmer af de stående udvalg, Udvalget for Professionel Håndbold, instanserne
under håndboldens retssystem samt revisor har ret til at overvære og deltage i
forhandlingerne, de sidstnævnte dog kun inden for deres forretningsområde. Ingen af
de nævnte har stemmeret.
Af administrative hensyn vil vi sætte pris på, at tilbagemeldinger, forslag m.v. i videst
mulige omfang indsendes elektronisk i Word-format via e-mail til ank@dhf.dk eller til
fls@dhf.dk
Med venlig hilsen
Dansk Håndbold Forbund

Per Bertelsen
Formand

/

Morten Stig Christensen
Generalsekretær

Indkaldelse til DHF’s ordinære repræsentantskabsmøde 2021
Indkaldelsen til DHF’s repræsentantskabsmøde 2021 er udsendt pr. email til nedenstående personer/udvalg:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DHF’s bestyrelse
Økonomiudvalget
Eliteudvalget
Dommerudvalget
Uddannelsesudvalget
Bredde- og Udviklingsudvalget
Turneringsudvalget
Arrangementsudvalget
Udvalget for Beach Handball
Udvalget for Professionel Håndbold
Elitedommerudvalget
Disciplinærinstansen for Liga og 1. division
Disciplinærinstansen for øvrige rækker
Håndboldens Appelinstans
DHF’s Voldgift (formand)
Spillerrepræsentant v. Spiller Foreningen
Distriktsforbund og Region
Divisionsforeningen Håndbold

Tilmeldingsliste

DHF’s Repræsentantskabsmøde
d. 30. august 2021 i Kolding

Distriktsforbund/Region:
______________________
Navn

Dato:

Deltagere
Rep.
Gæst

Navn:

Deltagerlisten skal være DHF’s kontor i hænde pr. mail senest mandag d. 16. august
2021.

