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Til
Idrætsforeninger, bestyrelse, udvalgsmedlemmer m.fl.
Emne:
Ordinært Repræsentantskabsmøde 2020.
Ref.:
DMI love.
Bilag:
1.
2.
3.
4.

Bestemmelser for transport.
Tilmeldingsskema, orienteringsmøde, frokost og repræsentantskabsmøde.
Bestyrelsens oplæg til personvalg.
Fuldmagt.

Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) indkalder herved til ordinært repræsentantskabsmøde
Lørdag den 13. juni 2020 kl. 1000.
på Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart.
NB: Det årlige orienteringsmøde afholdes fredag 12. juni, med start kl. 1530. Detailplan for O-mødet tilgår sammen med endeligt materiale til repræsentantskabsmødet (14 dage før mødet). Tilmelding til begge aktiviteter sker ved brug af tilmeldingsskemaet i bilag 2.
DAGSORDEN, jf. § 13.
1.

Valg af dirigent.

2.

Formanden aflægger beretning, evt. suppleret af udvalgsformændene.

3.

Kassereren fremlægger, på bestyrelsens vegne, det reviderede regnskab til
godkendelse.

4.

Behandling af indkomne forslag. Vedtagne forslag træder umiddelbart i kraft.
Forslag, som ønske behandlet på repræsentantskabsmødet skal, i henhold til
lovenes § 13, være DMI sekretariat i hænde
senest tirsdag den 12. maj 2020
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5.

Fastsættelse af kontingent.

6.

Valg af formand, jf. § 15.

7.

Valg af næstformand, jf. § 15.

8.

Valg af kasserer, jf. § 15.

9.

Valg af bestyrelse (2-3 medlemmer vælges i ulige år, 2- 3 i lige år) og 1 suppleant, jf. § 15.

10.

Valg af amatør- og ordensudvalg, jf. § 17.

11.

Eventuelt.

Tilmeldingsskema, jf. bilag 2., skal være sekretariatet i hænde
senest tirsdag den 12. maj 2020.
I denne forbindelse henledes opmærksomheden på lovenes Kapitel 2 § 7, vedrørende deltagelse i Repræsentantskabsmødet: ”Foreningen er forpligtet til personlig deltagelse, undtagelsesvis skal fuldmagt anvendes”. Opmærksomheden henledes ligeledes på lovenes Kapitel 2 § 14 vedr. afstemning og stemmeret.
PS: Vedrørende antal repræsentanter, som idrætsforeningen kan stille med:
”Antallet af repræsentanter for det kommende år bestemmes i forhold til antallet af
ordinære medlemmer pr. 01 JAN i den enkelte forening, således”:

Indtil
For
For
For
Over

medlemmer
50
51 - 100
101 - 200
201 - 500
500

Antal repræsentanter
1
2
3
4
5

Med venlig hilsen

Per Heien
generalsekretær

