Idrættens Hus - Brøndby, den 11. januar 2011.

Til medlemsklubberne
På bestyrelsens vegne indkaldes hermed til

Ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 12. marts 2011 kl. 10.00
På Bjerringbro Gymnasium, P. E. Eriksens Vej 2, 8850 Bjerringbro
DPF’s bestyrelse er vært
Vedrørende dagsorden henvises til vedtægternes § 5.1. Af bilag til den endelige dagsorden vil det
fremgå, hvilke af de personer, der er på valg, der genopstiller. Opmærksomheden henledes på §
5.12 sidste afsnit om opstilling af kandidater til valg, hvilket kan finde sted indtil der foretages afstemning for hver enkelt post.
Forslag til behandling på repræsentantskabsmødet skal være sekretariatet i hænde senest 45 dage før repræsentantskabsmødet = onsdag den 26. januar 2011. Se venligst vedtægternes § 5.12,
der omhandler ´Forslag til repræsentantskabsmødet´. Forslagsstillerne anmodes om pr. email at
rekvirere en forslagsformular, der kan udfyldes online på skærmen. PDF-formular kan downloades
fra petanque.dk. Ved brug af forslagsformularen sker behandlingsproceduren mest hensigtsmæssigt. Antallet af stemmer (delegerede) fremgår af vedtægternes § 5.7.
Skriftlig tilmelding sker via petanque.dk - og bør være sekretariatet i hænde senest mandag den
14. februar 2011 - af hensyn til oprettelse af betalinger via PBS med seneste betalingsfrist 1. marts
- sammen med bl.a. klubmedlemskontingent m.v. Klubberne anmodes venligst om kun at anvende indbetalingskortet fremsendt fra PBS.
Den enkelte klubs tilmelding skal indeholde navne på samtlige deltagere.
Såfremt frokostbuffet IKKE ønskes, skal dette anføres i feltet ’Bemærkninger’.
Den endelige dagsorden - vedlagt de indkomne forslag, beretninger, regnskab, budgetter m.m. udsendes fra sekretariatet senest 20 dage før repræsentantskabsmødet pr. e-mail til klubberne.
Nye klubber med optagelse fra 1. januar 2011 har taleret på repræsentantskabsmødet - men ikke
stemmeret. § 5.9 sidste afsnit fastlægger, at det samlede antal mulige stemmer baseres på DPF's
medlemsopgørelse pr. 31. december året før.
Formiddagskaffe/-the med et rundstykke kan fås fra kl. 9.00. Der er frokostbuffet inkl. 1 øl eller
vand. Pris pr. deltager kr. 170.
Med venlig hilsen
Pernille Toft
Dansk Petanque Forbund - Sekretariatet

