Referat ekstraordinært repræsentantskabsmøde d. 15/11 2014
Punkt 1: Valg af dirigent og referent(er)
Formanden, Lars Friis bød velkommen og Willy Rasmussen, DIF, blev valgt som dirigent.
Forbundets ansatte, Pernille Toft, blev valgt som referent.

Dirigenten gennemgik formalia omkring mødets lovlighed og beslutningsdygtighed.
30 af forbundets 71 stemmeberettigede klubber var repræsenteret og udgjorde tilsammen med bestyrelsen
113 stemmer. Repræsentantskabet var således i henhold til vedtægterne beslutningsdygtigt.
Punkt 2: Valg af stemmetællere
Som stemmetællere blev valgt Henrik Wolfhagen, Ledøje og Lotte BUchert, Starmasters.
Punkt 3: Behandling af vedtægtsændrlngsforslag

Lars Friis gennemgik baggrunden for ønsket om ændring af tidspunkt for afholdelse af repræsentant
skabsmøde, hvorefter man skred til afstemning.
Forslaget om ændring af vedtægterne blev enstemmigt vedtaget.

Derefter afholdes ordinært repræsentantskabsmøde.
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Formanden, Lars Friis, bød velkommen og Willy Rasmussen, DIF, blev valgt som dirigent.
Forbundets ansatte, Pernille Toft, blev valgt som referent.

Dirigenten gennemgik formalia omkring mødets lovlighed og beslutningsdygtighed.
30 af forbundets 71 stemmeberettigede klubber var repræsenteret og udgjorde tilsammen med bestyrelsen
113 stemmer. Repræsentantskabet var således i henhold til vedtægterne beslutningsdygtigt.
Punkt 2: Valg af stemmetællere
Som stemmetællere blev valgt Henrik Wolfhagen, Ledøje og Lotte BUchert, Starmasters.
Punkt 3: Bestyrelsens beretning samt beretninger fra de faste udvalg

Formanden, Lars Friis bad forsamlingen afholde en stille stund i respekt for dem, der i årets løb er gået
bort.
Han aflagde derefter bestyrelsens mundtlige beretning og overrakte i den forbindelse blomster til EM sølv
vinderene Camilla Svensson, Maria Saxild- Laursen, line Hjort og Mia Carlsson.
Maria Saxild-Laursen modtog forbundets Club 100 nål.
Jørgen Slot 2K10 gjorde opmærksom på, at Kim Rasmussen står opført i repræsentantskabsmaterialet
med forkert klubtilhørsforhold. Sekretariatet lovede at rette det.
Der var ikke yderligere kommentarer til beretningen.
Under de faste udvalgsberetninger spurgte Jørgen Slot, 2K10 om, hvorvidt det allerede udtagne hold ville
blive sendt afsted til VM, hvis det bliver afholdt i 2015.
Henrik Toft, Eliteudvalget svarede, at udvalget endnu ikke havde taget stilling til spørgsmålet.
Forsamlingen klappede på opfordring fra Jørgen Slot 2K10 af Informations- og Sponsorudvalget for deres
store arbejde med at skaffe sponsorer til forbundet.
Alle udvalgsberetninger blev derefter taget til efterretning.

