Badminton Sjælland’s
Repræsentantskabsmøde 2014
Under henv. til indvarsling af 26. februar 2014 om ordinært repræsentantskabsmøde

onsdag den 9. april 2013 kl. 19.30 i Taastrup Idræts Haller
DAGSORDEN:
1.
2.
3
4
5.
6.

Valg af dirigent
Konstatering af mødets lovlighed
Optælling af fremmødte repræsentanter
Beretning om kredsens virksomhed
Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Behandling af indkomne forslag:
- Lovforslag om ændring af Badminton Sjællands Love (fremsat af bestyrelsen)
HVIS FORSLAGET VEDTAGES, ANVENDES NEDENSTÅENDE DAGSORDEN

7. Valg af bestyrelse:
a. Valg af formand
b. Valg af økonomiansvarlig
c. Valg af 3 – 5 bestyrelsesmedlemmer

Klavs Andreassen
ønsker ikke genvalg
Bestyrelsen foreslår Jack Schytt
Kresten Valdal
ikke på valg

8. Valg af 8 repræsentanter og 3 observatører til BD’s repræsentantskabsmøde den 10. maj 2014
9. Valg af revision
a. Valg af 2 kritiske revisorer

Ole Holm
Finn Jensen

villig til genvalg
villig til genvalg

b. Valg af 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt
Love for Badminton Sjælland § 20 lyder:
”På repræsentantskabsmødet er hver A-medlemsklub berettiget til at stille med 1 repræsentant for hver påbegyndt 200 aktive
medlemmer. Dog kan ingen klubber have flere repræsentanter end kredsens bestyrelse tæller. På mødet har kun personligt fremmødte
klubrepræsentanter, kredsens bestyrelse, senior-, ungdoms-, veteranudvalg samt bredde-, uddannelses- og dommerudvalg stemmeret.
B-medlemsklubber kan alene stille med 2 repræsentanter, der alene har taleret.

Badminton Sjælland
Klavs Andreassen
Formand

HVIS FORSLAGET FORKASTES, ANVENDES NEDENSTÅENDE DAGSORDEN

7. Valg af bestyrelse:
a. Valg af formand
Klavs Andreassen
b. Valg af næstformand
Lone Klamer
c. Valg af økonomiansvarlig
Kresten Valdal
d. Valg af 0-2 bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af udvalgsformænd:
a. Valg af formand for Seniorspilleudvalget
b. Valg af formand for Ungdomsspilleudvalget
c. Valg af formand for Veteranudvalget
d. Valg af formand for Breddeudvalget
e. Valg af formand for Dommerudvalget
9. Valg af udvalgsmedlemmer:
a. Valg af 2-6 medlemmer til Seniorspilleudvalg

b. Valg af 4-8 medlemmer til Ungdomsspilleudvalget

c. Valg af 2-6 medlemmer til Veteranudvalget

ønsker ikke genvalg
afgår uden for tur
ikke på valg

Anders Nielsen
Søren Jakobsen
Søren Nielsen
Jack Schytt

ikke på valg
ikke på valg
villig til genvalg valg
vacant
villig til genvalg

vacant
vacant
Tomas Kudsk
Michael Bygum
Tanya Skødstrup
Karin Steffensen

villig til genvalg
ikke på valg
villig til genvalg
ikke på valg

Jan Kryger
Lis Garhøj
Lene Holm Jensen

villig til genvalg
ikke på valg
villig til genvalg

d. Valg af 2-6 medlemmer til Breddeudvalget

vacant
vacant

e. Valg af 2-6-medlemmer til Dommerudvalget

Ellen Schytt
Finn Diwas
Søren Bang Knudsen

ikke på valg
ikke på valg
villig til genvalg

10. Valg af _ repræsentanter og _observatører til BD’s repræsentantskabsmøde den 10. maj 2014
11. Valg af revision
a. Valg af 2 kritiske revisorer

Ole Holm
Finn Jensen

villig til genvalg
villig til genvalg

b. Valg af 1 revisorsuppleant
12. Eventuelt
13. Valg af mødested for næste repræsentantskabsmøde
Love for Badminton Sjælland § 20 lyder:
”På repræsentantskabsmødet er hver A-medlemsklub berettiget til at stille med 1 repræsentant for hver påbegyndt 200 aktive
medlemmer. Dog kan ingen klubber have flere repræsentanter end kredsens bestyrelse tæller. På mødet har kun personligt fremmødte
klubrepræsentanter, kredsens bestyrelse, senior-, ungdoms-, veteranudvalg samt bredde-, uddannelses- og dommerudvalg stemmeret.
B-medlemsklubber kan alene stille med 2 repræsentanter, der alene har taleret.
Ingen personer har dog mere end èn stemme. Udover forannævnte har alle fremmødte taleret.

Badminton Sjælland
Klavs Andreassen

Formand

