
 

Repræsentantskabsmøde lørdag d. 7. marts 2020 kl. 13.30 på Hotel Scandic 

Bygholm Park i Horsens  

 

D A G S O R D E N  

1) Konstatering af møderet og stemmetal  

2) Valg af dirigent og stemmetællere  

3) HB´s beretning – til godkendelse  

4) Fremlæggelse af revideret regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår til godkendelse  

5) Behandling af indkomne forslag: Forslag fra HB – se bilag 1  

6) Fremlæggelse af DMU´s strategi og primære aktiviteter for de kommende 3 år til 

godkendelse  

7) Fremlæggelse af budget for indeværende år  

8) Fremlæggelse af forslag til kontingenter for medlemskategorier til godkendelse for 

efterfølgende regnskabsår - Forslag: Uændret  

9) Valg til Hovedbestyrelse samt suppleant  

a) Valg af medlem til hovedbestyrelsen for 3 år Opstillet: Dennis Skytte Bechmann 

b) Valg af 1 suppleant for hovedbestyrelsesmedlem for 1 år Opstillet: Poul Hjorth  

10) Valg af revisorer samt suppleant  

a) Valg af 2 revisorer for 1 år  

Opstillet: Svend Panse, Bjarne Fjord Thomsen  

b) Valg af 1 suppleant for 1 år  

c) Opstillet: Ingen opstillet  

11) Valg til Ordensnævnet samt suppleant  

a) Valg af 1 nævnsmedlem for 3 år  

Opstillet: Bent Andersen  



 

12) Eventuelt Behandling af indkomne forslag: 

Forslag fra HB – se bilag 1 

 

Område Pkt. Tekst 2019 Ny / Tilføjet tekst 2020 Årsag / Formål med ændringsforslag 

Forslag til Vedtægtsændringer 2020 

Vedtægter §14.3 
Valgbarhed 

Kandidaterne skal have 
været medlem af 
samme klub under DMU 
i mindst 6 måneder 
forud for valget. 

Kandidaterne skal have været 
være medlem af samme en 
klub under DMU i mindst 6 
måneder forud for valget. 

Ændring af valgbarhed da dette kan 
misbruges da DMU ikke kender alle 
klubbernes vedtægter (om den 
enkelte klub kan ekskludere 
medlemmer som f.eks. besidder 
valgte positioner i DMU) 

Vedtægter § 18.2 
 

§ 18 Ekstraordinært 

repræsentantskabsmød

e for en 

sportskommission 

2. Afholdelse af 
ekstraordinært 
repræsentantskabsmød
e, skal ske senest 30 
dage efter anmodning 
herom. Indkaldelse skal 
ske med mindst 10 
dages varsel ved brev til 
samtlige klubber sendt 
til de til DMU’s 
sekretariat oplyste 
klubadresser og skal så 
vidt muligt også optages 
i unionens officielle 
organer. Indkaldelsen 
skal angive mødets 
dagsorden. 

§ 18 Ekstraordinært 

repræsentantskabsmøde for 

en sportskommission 

2. Afholdelse af 
ekstraordinært 
repræsentantskabsmøde, skal 
ske senest 30 dage efter 
anmodning herom. 
Indkaldelse med dagsorden 
skal udsendes til klubberne 
senest 10 dage efter 
ovenstående anmodning er 
modtaget. Afholdelse af 
ekstraordinært 
repræsentantskabsmøde, kan 
tidligst ske 10 dage fra 
indkaldelsen ske med mindst 
10 dages varsel ved mail brev 
til samtlige klubber sendt til 
de til DMU’s sekretariat 
oplyste mailklubadresser og 
skal så vidt muligt også 
optages i unionens officielle 
organer. Indkaldelsen skal 
angive mødets dagsorden. 
Fristen for indstilling ved valg 
af kandidater er 48 timer før 
mødets start. 

Præcisering af frister for 
Ekstraordinært 
Repræsentantskabsmøde for en 
sportskommission. 
 

 

 


