JYLLANDS SKYTTE FORBUND
Repræsentantskabsmøde 2019
søndag d. 24. februar kl. 10.00

Viborg Skytteforening, Kirkebækvej 92, 8800 Viborg
Forbundets medlemsforeninger indbydes hermed til årets repræsentantskabsmøde. Foreninger kan jf.
forbundets vedtægter stille med 2 stemmeberettigede delegerede, men må naturligvis gerne stille med flere
deltagere. Der er morgenkaffe fra kl. 9.30. Efter repræsentantskabsmødet er forbundet vært ved en let
frokost. Tilmelding på jsf.nemtilmeld.dk senest d. 18. februar kl. 23.00.
Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde i henhold til vedtægterne:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Forelæggelse af det reviderede regnskab
Fastsættelse af kontingent
a. Bestyrelsen foreslår fastholdelse af kontingent – grundkontingent på kr. 1000,- samt
medlemskontingent på kr. 30,- pr. medlem i CFR.
Optagelse af nye foreninger
Indkomne forslag
Valg (navne i kursiv er ikke på valg)
a. Formand (lige år)
Poul Erik Hansen – på valg
b. Kasserer (ulige år)
Vakant (varetages af unionskontoret)
c. 3 styrelsesmedlemmer:
a. Niels Laustsen – (Ikke på valg)
b. Kim Laurberg - (Ikke på valg)
c. Bent Helleskov – på valg
d. Steffen H. Olsen – på valg
e. Christina Borgen – på valg
f. Allan Borg trådt ud i 2018. Holger
Sørensen er indtrådt for resten af perioden
- (Ikke på valg)
d. 1 suppleant til styrelsen
Vakant (Holger er indtrådt i bestyrelsen)
e. 1. revisor
Finn Danielsen - på valg
2. revisor
Leif Lauersen – (ikke på valg)
f. 1 revisorsuppleant
Vakant
g. Repræsentanter til Unionens Repræsentantskabsmøde
Eventuelt.

Forslag til behandling på mødet under dagsordenens pkt. 6, skal sendes skriftligt via mail til formanden, og
være denne i hænde senest den 8 dage før mødet. Evt. forslag samt regnskab vil være tilgængelig på
forbundets hjemmeside umiddelbart derefter.
Delegerede til Dansk Skytte Unions repræsentantskabsmøde skrives på en opstillingsliste på mødet iht.
Dagsordens pkt. 7g. Forbundsstyrelsen udpeger herefter de delegerede, når forbundets endelige antal
delegerede til unionens repræsentantskabsmøde er kendt. Såfremt der ikke opstilles delegerede nok til
mødet, kan styrelsen supplere med medlemmer, som er tilmeldt unionens repræsentantskabsmøde.
DSkyU’s repræsentantskabsmøde afholdes søndag den 24. marts 2019 på Hotel Legoland i Billund.

