
      

                                 

 
Fredericia den 24. august 2022 

INVITATION TIL: 
 
Årsmøde 2022 i Divisionsforeningen Håndbold samt  
medlemsmøde – Next Level 
 
Hermed inviteres medlemsklubberne i Divisionsforeningen Håndbold til årsmøde samt 
forudgående medlemsmøde, hvor teamet som varslet er Next Level. En meget vigtig arbejdsdag 
for den fremtidige retning i dansk Tophåndbold, hvor vi forventer at se mindst en 
beslutningstager fra hver klub.  

 
 

Mandag den 26. september 2022  
i Sydbank Arena, Ambolten 2-8, 
6000 Kolding 

 
 
 
 

 

Programmet for dagen vil være: 
 
Kl. 09.00 - 09.30 Tjek in, small talk og rundstykker 
Kl. 09.30 - 12.00 Medlemsmøde Next Level 
Kl. 12.00 – 13.00 Frokost 
Kl. 13.00 - 14.30 Medlemsmøde Next Level - fortsat 
Kl. 14.30 – 15.00 Kaffe/kage 
Kl. 15.00 - 16.00 Medlemsmøde Next Level - fortsat 
Kl. 16.00 - 16.30  Afrunding Next Level 
Kl. 16.30 – 17.00 Registrering til årsmøde samt udlevering af stemmesedler 
Kl. 17.00 – 18.30 Årsmøde 
Kl. 18.30 -   Middag og socialt samvær 
 
 
 



      

                                 

Dagsorden til årsmødet: 
                                                            
§ 10. DAGSORDEN TIL ORDINÆRT ÅRSMØDE 
Årsmødet afholdes hvert år i tredje 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 tc@tophaandbold.dk senest søndag den 11. 
september 2022. Alle medlemsklubber modtager senest den 18. 
september 2022 de forslag, der ønskes behandlet under punkt 5 på 
Divisionsforeningen Håndbolds årsmøde. 

 Beretning og regnskab udsendes senest den 18. september 2022 
 Der skal ikke indstilles bestyrelseskandidater forud for årsmødet, da dette 

kan og bør gøres på selve årsmødet. 

 

Tilmelding 
Tilmelding skal ske til do@tophaandbold.dk senest den 9. september 2022, hvor man oplyser 
om man ønsker at deltage i hele dagen eller se nedenstående: 
 
 
 



      

                                 

Tilmelding: 
 Medlemsmøde - Next Level 
 Årsmøde  
 Middag 

 
Det forventes, at hver klub er repræsenteret med mindst en person, men gerne flere til 
medlemsmødet. Der vil på medlemsmødet ikke skulle tages afgørende beslutninger ved hjælp 
af afstemninger, men vi ser gerne, at der mindst deltager en fra hver klub med karakter af 
beslutningstager.  
 
Klubberne må gerne deltage med mere end en person til årsmødet, selv om man kun har en 
stemme per klub. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Divisionsforeningen Håndbold 
 
 
 
       
 


