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     Brøndby den 4. februar 2014 
 

 
 

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014 

Dansk Sportsdykker Forbund indkalder hermed til repræsentantskabsmøde 

SØNDAG DEN 6. APRIL 2014 KL. 10.00 

  
Scandic Kolding 

Kokholm 2 
6000 Kolding 

     
 

Dagsorden er i henhold til DSF's vedtægter med følgende stående punkter: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Forbundsformanden aflægger bestyrelsens beretning 
3. Revideret regnskab fremlægges. 
4. Budget fremlægges. 
5. Valg af revisorer. 
6. Anmeldte sager. 
7. Valg af formand for Appeludvalget. 
8. Valg til bestyrelsen.  
 

På lige år: 
Formand 
Bestyrelsesmedlem 1 
Bestyrelsesmedlem 3 
 
 
På ulige år: 
Næstformand 
Økonomiansvarlig    
Bestyrelsesmedlem 2    
Bestyrelsesmedlem 4    
 
Hvert år: 
Suppleanter    
     
 

9. Eventuelt. 
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Deadline for forslag/sager er den 6. marts 2014. 

 
Repræsentantskabsmøde  § 16 
Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i april måned. Indvarsling til det ordinære 
repræsentantskabsmøde skal ske med mindst 60 dages varsel. Bestyrelsens beretninger og regn-
skabet samt budget udsendes mindst 30 dage før mødets afholdelse. 
Såfremt repræsentantskabsmødet er rettidigt og korrekt indvarslet i.h.t. lovene, er mødet lovligt 
og beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte repræsentanter. 
Sager, der ønskes behandlet, skal anmeldes skriftligt til forbundsbestyrelsen (formanden) senest 
30 dage før mødets afholdelse. 
Er forslagsstiller ikke til stede på mødet, kan det indsendte forslag ikke behandles. 

Valgbarhed   § 21    

Alle medlemmer tilsluttet DSF er valgbare til forbundsbestyrelsen, medmindre de har merkantile 
interesser i undervandsaktiviteter. 
Appeludvalget kan dispensere herfra. 
 
  
Repræsentation    § 17 
Klubberne er repræsenteret i repræsentantskabet med 1 repræsentant for hver 11 aktive med-
lemmer, begrænset opad til tre repræsentanter. 
Ved valg af repræsentanter til repræsentantskabsmødet er alle medlemmer tilsluttet en klub in-
denfor DSF stemmeberettigede. 
 
 

Fuldmagt     § 20 

Er en klub forhindret i at give møde ved et repræsentantskabsmøde, kan den lade sig repræsente-
re gennem en anden klub ved at afgive skriftlig fuldmagt underskrevet af klubbens formand. En 
klub kan dog højest repræsentere 1 enkelt anden klub. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Frokost: For at kunne deltage i den til repræsentantskabsmødet arrangerede frokost, 

skal denne være bestilt og BETALT senest den 1. marts 2014 på nedenstående 
blanket 

  De, der ikke ønsker at deltage i den arrangerede frokost, henvises til frokost 
ved egen foranstaltning, men må meget gerne tilmelde sig på nedenstående 
blanket, bare skriv ingen frokost. 
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Med venlig hilsen 
Ingelise Knudsen 
Dansk Sportsdykker Forbund 
 
 
Nedenstående tilmeldingsblanket sendes til forbundskontoret senest den 1. marts 2014 
dsf@sportsdykning.dk 
 

 

 

 
 
 

 
TIL DANSK SPORTSDYKKER FORBUND 

 

 
Det oplyses hermed, at KLUB_________________________________________________ 

NR.____________ deltager i repræsentantskabsmødet med _________________personer. 
                                                                                         

Deltager: 

Medlemsnummer og navn:______________________________________________________ 

Medlemsnummer og navn:______________________________________________________ 

Medlemsnummer og navn:______________________________________________________ 

 

Klubben har ____________ medlemmer. 

Der bestilles frokost til _________________ personer, (Pris pr. person er kr. 150,00) 

 

 

Beløbet dækker frokost og 1 øl/vand.   

Beløbet indbetales til Danske Bank 1551 0005533996 senest 1. marts 2014 

Formandens navn: 
Dato: 
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