
 

Alle foreninger i JHF Kreds 6 indbydes til 

 

 

 

Kredsgeneralforsamling i JHF Kreds 6       Ikast d.  11. maj 2021 

 

 

 

 

JHF Kreds 6 vil hermed gerne indbyde vores foreninger til kredsgeneralforsamling mandag d. 14. 

juni 2021 kl. 19.15 på Pejsegården, Brædstrup.  

 

Inden generalforsamlingen vil JHF kreds 6 være vært for lidt lækkert til ganen, dette foregår kl. 

18.00 i restauranten på 1. sal. 

 

Vi vil overholde de til enhver tid gældende retningslinjer, og p.t. kræver afholdelse af generalfor-

samlingen at alle deltagere kan fremvise et gyldigt Coronapas.  

 

Tilmeldingen til generalforsamlingen foregår via en formular, som ligger på vores hjemmeside. Der 

udfyldes en formular pr. forening, og der skal angives, hvor mange der deltager i spisningen. Til-

meldingsfristen er søndag d. 6. juni 2021.  Dette af hensyn til bestilling af mad. 

 

 

På grund af Covid 19 vil vores sædvanlige priser ikke blive uddelt i år. 

 

Lodtrækninger 

Uddannelsesudvalget har igen i år besluttet at sætte et foreningskursus på højkant til en værdi af kr. 

2.000,00 + materialer til 10 kursister, ligesom kredsen har sat 10 stk. håndbolde på højkant. Der 

trækkes lod om de 2 præmier blandt de deltagende foreninger til kredsgeneralforsamlingen. 

 

Dagsorden. 

 

1. Valg af dirigent 

 

2. Formanden aflægger beretning til godkendelse 

 

 

3. Beretning fra udvalgsformændene til orientering 

a. Turneringsudvalgets beretning 

b. Dommerudvalgets beretning 

c. Børne- og ungeudvalgets beretning 

d. Uddannelsesudvalgets beretning 

e. Eliteudvalgsudvalgets beretning 

 

4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse 

 

5. Behandling af indkomne forslag * 
 

6. Valg af medlemmer til kredsbestyrelsen 



 

 

a. Kasserer - Mona Nielsen (modtager genvalg) 

b. TU-formand - Jens Nellemann (modtager genvalg) 

c. UU-formand - Dennis Byskov Hansen (modtager genvalg) 

d. EU-formand – Karina Jensen (modtager ikke genvalg) 

 

7. Valg af repræsentanter til JHF’s repræsentantskabsmøde d. 14. august 2021 

 

8. Valg af revisor for en ét-årig periode 

 

 

9. Eventuelt 

 

 

*Frist for indsendelse af forslag er d. 24. maj 2021. 

 

 

Beretninger og regnskab 2020 for JHF Kreds 6 fremsendes på mail til alle foreninger i uge 22. Be-

retningerne kan desuden findes på vores hjemmeside fra uge 22. 

 

 

 

 

Vi glæder os rigtig meget til at se jer mandag d. 14. juni 2021. 

 

 
Med venlig hilsen    

     

Palle Bækby 

Kredsformand, JHF Kreds 6 


