Badminton Fyns Repræsentantskabsmøde 2021
Badminton Fyns klubber, æres- og hædersmedlemmer, kredsens
bestyrelsesmedlemmer, Badminton Danmark og pressen.
Der indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde i
Badminton Fyn
Mandag den 12. april 2021 kl. 19.00
Mødet afholdes i samarbejde med DGI Badminton Fyn
Mødet afholdes online. Mødelink udsendes sammen med den endelige
dagsorden.
Ved mødets start gøres status på de deltagende klubber og stemmeberettigede.
Til mødet indbydes med taleret, men uden stemmeret, revisorer, indehavere af
kredsens æres- og hæderstegn, instruktører og dommere, Badminton Danmark og
pressen.
For at kunne afgive gyldig stemme på mødet henvises til lovenes § 16 vedrørende
bl.a. fuldmagt og betaling af kontingent.

DAGSORDEN.
1.

Godkendelse af stemmeberettigede klubrepræsentanter samt konstatering af,
hvem der i øvrigt deltager i mødet med eller uden stemmeret.

2.

1.a.

Valg af dirigent.

1.b.

Bestyrelsen foreslår Jørgen Hansen.

1.c.

Beretning om Badminton Fyns virksomhed.

Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse og kommende
sæsons budget til orientering. Status på igangværende regnskab til orientering.

3.

Behandling af indkomne forslag.
- Der er ikke indkommet forslag.

4.

Valg af bestyrelse § 17
4.a.

Valg af formand.
Martin Andersen
Bestyrelsen foreslår genvalg af Martin Andersen

4.b.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Erik Kolmos er på valg -modtager ikke genvalg
Søren Tipsmark -ikke på valg
Valg af kasserer.
Lars Lyskjær -er på valg
Bestyrelsen foreslår genvalg af Lars Lyskjær for 2 år.

4.c.

Valg af 2 revisorer.
Christina Lyskjær er på valg.
Bestyrelsen foreslår Christina Lyskjær valgt for 2 år.
Gerda Jørgensen er ikke på valg. Gerda afgår uden for tur
Bestyrelsen foreslår Mikael Olsen valgt for 1 år.
Vakant – 1 revisorsuppleant – Vælges for 1 år

5.

Eventuelt

Efter afslutning af repræsentantskabsmødet afsløres modtagerne af priserne Årets
Ildsjæl, Årets Klub og Årets Træner. Modtagerne af årets priser sker i samarbejde
mellem DGI Fyn Badminton og Badminton Fyn.

Ørbæk den 25.03.21

Martin Andersen

