Indkaldelse til

Repræsentantskabsmøde 2020
Hvornår: Lørdag 7. marts kl 15.00
Hvor: Vojens DiscGolfPark®, Overgårdsvej, 6500 Vojens
Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning fra formanden
3. Aflæggelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Beslutning om antal medlemmer i hovedbestyrelsen.
6. Valg af PDGA landekoordinator
7. Valg af formand (ulige år) / kasserer (lige år)
8. Valg af minimum ét hovedbestyrelsesmedlem
9. Valg af en revisor
10. Valg af en revisorsuppleant
11. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende kalenderår
12. Eventuelt

Tilmelding
DDGU-kontaktpersonerne i klubberne må meget gerne tilkendegive
antallet af deltagere på mail til dennis@ddgu.dk.
Repræsentanter
Med overgangen til en klubbaseret struktur for DDGU henvises til
§4.6 i vedtægterne for DDGU.
4.6 Repræsentantskab
Repræsentantskabet er DDGU’s øverste myndighed. Som medlem af
repræsentantskabet kan hver klub udpege repræsentant/er i henhold til
medlemstal ud fra følgende fordeling:
● 10 eller færre medlemmer: 1 repræsentant
● 11 - 30 medlemmer: 2 repræsentanter
● 31 eller flere medlemmer: 3 repræsentanter
4.6.1
Medlemmerne af DDGÚ s hovedbestyrelse er desuden medlem af
repræsentantskabet og har stemmeret på lige fod med de øvrige
repræsentanter.

4.6.2
Der kan stemmes ved fuldmagt i repræsentantskabet ud fra antal
repræsentanter i pågældende klub. En repræsentant kan kun
medbringe fuldmagter fra samme klub.

Forslag til behandling
Jvf § 5.6 i vedtægterne for DDGU
5.6
Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4. skal være
hovedbestyrelsen i hænde senest 3 uger før repræsentantskabsmødet.
Hovedbestyrelsen skal videresende de indkomne forslag til de respektive
medlemsklubbers kontaktperson senest 14 dage før
repræsentantskabsmødet.

Se vedtægter for DDGU

Praktiske oplysninger
Forplejning
DDGU sørger for forfriskninger til mødet.
Overnatning
Der er mulighed for overnatning i spejderhytten, der ligger på banen.
Hytten fungerer også som turneringscentrum ifm Jysk Vintertour 8.
marts.
Kontakt dennis@ddgu.dk
Jysk Vintertour
Søndag 8. marts spilles sidste afdeling af Jysk Vintertour 2019-20 på
banen i Vojens. En god mulighed for at lære banen at kende, da den
også er en del af DT 2020. Turneringsgebyret er 50kr (kontant). Der
spilles fra gul tee i begge divisioner (Open/Am).
Se mere på dgk6100.dk
Vel mødt!
Hovedbestyrelsen DDGU
Kontakt
Dennis Thygesen
Formand
dennis@ddgu.dk

