BEST j.nr. 003-18 pj/Brøndby, den 16. marts 2018

Til foreningerne og nåleindehavere
Ordinært repræsentantskabsmøde
Hermed indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde for Håndbold Region Øst.
Mødet afholdes
lørdag den 5. maj 2018, kl. 10.00 – 13.00 i Idrættens Hus/VIP-lokale over
Brøndbyhallens Restaurant, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. Der vil efter mødet
være afskedsreception for formand Birger Dahl. Læs særskilt invitation herom.
Også på dette års repræsentantskabsmøde vil der være mulighed for at udveksle
den gode historie via plancher på væggen i mødelokalet.
Dagsorden jf. lovenes § 12:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Orientering om budgettet for det igangværende regnskabsår samt det kommende.
5. Forslag til kontingent for det kommende budgetår
6. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være HRØ i hænde senest den 9. april
2018, kl. 15.00.
7. Valg til bestyrelse og udvalg
8. Valg til Ordens- og Amatørudvalg
9. Valg af fanebærer.
10. Fastsættelse af sted og dato for næste års repræsentantskabsmøde
11. Eventuelt.
Hver forening har ret til at møde med 2 repræsentanter med hver een stemme eller med
1 repræsentant med to stemmer. Se vedhæftede fuldmagt.
Repræsentanterne kan kun repræsentere een forening.
Der vil være kaffe/te og rundstykker fra kl. 09.00, ligesom der vil være vand under mødet.
Af hensyn til bestilling af rundstykker, skal foreninger tilmelde med antal deltagere til
administrationschef Per Jensen via mail: pj.hro@dhf.dk. Husk også at anføre
foreningsnummer ved tilmelding.
Tilmelding til morgenmad/frokost senest 30. april 2018, kl. 15.00.
Det er altid muligt at møde frem på dagen, men så kan der ikke garanteres at være
kaffe/te og rundstykker til alle.
Med venlig hilsen
Håndbold Region Øst
Birger Dahl
Formand

/

Per Jensen
Administrationschef

Foreningen bedes udfylde nedenstående fuldmagt(er) (kan anvendes hver
for sig eller samlet), således at foreningens repræsentant(er) kan legitimere
sig.

Fuldmagt(er) som i udfyldt stand skal afleveres på ordinært
Repræsentantskabsmøde 2018
------------klip her------------klip her------------klip her-----------klip her-----------------

Nedenstående forening giver hermed nævnte repræsentant fuldmagt til at
repræsentere foreningen på Håndbold Region Øst’s ordinære
repræsentantskabsmøde lørdag den 5. maj 2018.
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