REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT
REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Dato: 01. december 2020 kl. 19.00

Sted: Online via ”Teams”

1.

Valg af dirigent.

Formand Umair Butt (UB) bød velkommen og forklarede, hvorfor vi denne gang har et
online-repræsentantskabsmøde. Han foreslog Jørgen Holmen som dirigent (valgt uden
modkandidat).
Alex forklarede deltagerne omkring teknikken i mødet – hvordan man som deltager
kunne stille spørgsmål eller tage ordet. Et ”akut mobilnummer” blev offentliggjort, så
deltagere altid kunne komme i kontakt med mødeledelsen, hvis det tekniske setup af en
eller anden grund skulle svigte.
Dirigenten konstaterede sammen med forsamlingen, at mødet var lovligt indkaldt.
14 klubber var repræsenteret. I alt 32 stemmer til stede.

2.

Aflæggelse af
beretning.

UB aflagde beretning på bestyrelsens vegne for DCF - året 2019. En skriftlig del
var på forhånd distribueret til alle, og enkelte områder blev fremhævet, bl a
vedr besættelse af vacante bestyrelsesposter.
Dirigenten gav herefter mulighed for spørgsmål og debat.
Følgende deltog i debat/havde spørgsmål: Lisbeth Søndergård, Vijay Kumar og Peter
Ulrich – og den handlede om flg. emner:
- De 2 vacante pladser i bestyrelsen, hvad gøres?
- Valgproceduren og længde af valgperiode
- Ros vedr Kvindeprojektets opstart og promovering – samt forbundets arbejde
generelt
Beretningen herefter vedtaget af repræsentantskabet.

3.

Regnskab 2019.

Økonomiansvarlig John D. Møller præsenterede det udsendte reviderede regnskab, som
er aflagt efter samme principper og setup som foregående år.
Hovedtræk i indtægter og udgifter blev kommenteret – og forbundets økonomiske status
analyseret via gennemgang af aktiver/passiver/egenkapital. Påpegede at vi stadig har to
store indtægtskilder: ICC og DIF – og at især dollarkursen (fra ICC’s midler) i forhold til
budget udviklede sig gunstigt for forbundet i 2019.
Der var ingen supplerende spørgsmål fra repræsentanterne og regnskabet blev herefter
godkendt uden debat.
Grundet mødets afholdelse sent på året samt Coronas indflydelse på årets aktiviteter
(aflysninger af arrangementer) blev Budget for 2020 ikke gennemgået.
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4.

Fastsættelse af
kontingenter og
indskud for 2020.

Følgende satser blev godkendt – uændret fra sidste møde og uden debat:
Kontingenter:
Aktive medlemmer
kr. 1000,Passive medlemmer
kr. 200,Indskud pr hold: Elite- og 1. division
kr. 1.350,Øvrige seniorrækker
kr. 750,Ungdomshold
kr. 700
T-20 – alle serier
kr. 550,Indendørsrækker
kr. 300,-

5.

Valg af bestyrelse

Følgende blev valgt for ordinær 2-årig periode frem mod 2022 uden modkandidat:
Næstformand:
Carsten Pedersen
Økonomiansvarlig:
John D. Møller
De vacante pladser blev ikke besat, og bestyrelsen lovede at have forslag klar til det
næste ordinære møde i det nye år, hvor målet er at de skal besættes.

6.

7.

Valg af A- og Oudvalg

Valg af interne
revisorer og
suppleant

Afslutning:

For en 3-årig periode frem mod 2023 blev genvalgt:

Niels Bagh

For 1 år frem mod 2021 blev genvalgt suppleant:

Jørn Beier

Genvalg af Anders Rex Larsen og Søren Clausen – begge for 1 år frem mod 2021.
Lars P. Nielsen genvalgt som suppleant.

Mødet blev traditionen tro afsluttet ved at formanden takkede dirigenten for veludført
arbejde med gennemførelsen af dette korte, ekstraordinære repræsentantskabsmøde.
Takkede mødedeltagerne for deres medvirken.
Varslede slutteligt at det næste ordinære Rep-møde forventes afholdt d. 14. marts 2021
– forhåbentlig som et fysisk møde hvis Corona tillader det.

Mødet slut kl. 19.40.

Referent: Ole Roland
Dirigent: Jørgen Holmen
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