INVITATION TIL:
Årsmøde 2018 i Divisionsforeningen Håndbold
Det er en fornøjelse at invitere til Divisionsforeningen Håndbolds årsmøde 2018.
Som tidligere afholdes årsmødet i sammenhæng med det årlige TV2 seminar for 888
ligaklubberne og HTH Go ligaklubberne. Det samlede arrangement foregår torsdag den 7.
juni – fredag den 8. juni 2018 på Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, Fredericia.

Selve årsmødet
foregår torsdag, men
traditionen tro er der
netværksmuligheder og
middag torsdag aften

PROGRAM for årsmødet (alle medlemsklubber) torsdag 7. juni:
Torsdag den 7. juni 2018 kl. 18.00 (tjek in mellem 17.00‐18.00):
§ 10. DAGSORDEN TIL ORDINÆRT ÅRSMØDE
Årsmødet afholdes hvert år i andet kvartal med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetæller
2. Formanden aflægger beretning til godkendelse
3. Aflæggelse af reviderede årsrapport til godkendelse
4. Forelæggelse af budget for det kommende år
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af formand (lige år)
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Valg af revisor
9. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
10. Fastsættelse af mødested / område for næste årsmøde

11. Eventuelt
Årsmødet afholdes efter vedtægterne, som kan ses i sit fulde omfang på
www.tophåndbold.dk, herunder kan dog ses nogle af de væsentlige punkter i forhold til
årsmødet.
 Forslag, som ønskes behandlet under dagsordenens pkt. 5, skal jvf. DF‐H’s
vedtægter § 8 være modtaget i skriftlig form på Divisionsforeningens adresse
eller via mail dorthe@df‐h.dk senest torsdag den 24. maj 2018. Alle
medlemsklubber modtager senest 31. maj 2018 de forslag, der ønskes behandlet
under punkt 5 på Divisionsforeningen Håndbolds årsmøde.
 Beretning og regnskab udsendes senest den 31. maj 2018.
 Der skal ikke indstilles bestyrelseskandidater forud for årsmøde, da dette kan og
bør gøres på selve årsmødet.

PROGRAM for TV2 seminar (kun for ligaklubber) fredag den 8. juni:
888 ligaklubberne og HTH Go ligaklubberne inviteres til TV2 Seminar (program er under
udarbejdelse) med start klokken 9.00 til kl. ca. 15.00.

Tilmelding
Arrangementet er gratis, dog opkræves der kr. 150,‐ for deltagelsen i middagen torsdag
aften og kr. 500,‐ for overnatning i enkeltværelse.
Deltagelse torsdag aften kan kun ske ved forudgående tilmelding senest 24. maj 2018.
Tilmelding for deltagelse alene på årsmødet modtages også gerne.
Tilmelding sker ved at sende en mail til: dorthe@df‐h.dk.
Med venlig hilsen
Divisionsforeningen Håndbold

