DANSK SVÆVEFLYVER UNION
TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Til Svæveflyveklubberne.
MEDDELELSE NR. 04
ORGANISATION NR. 01
DATO: 12-02-2021

Repræsentantskabsmøde 2021 for Dansk Svæveflyver Union samt

Repræsentantskabsmøde 2021 for Forsikringsklubben for svævefly
NB!! Forsikringsklubbens repræsentantskabsmøde afholdes umiddelbart efter DSvU´s repræsentantskabsmøde, dog tidligst kl. 13:00.
I henhold til love for Dansk Svæveflyver Union indkaldes herved til repræsentantskabsmøde.
Bemærk: Skulle de gældende Corona-restriktioner blive forlænget efter 27. februar 2021 vil mødet i stedet
finde sted som online-møde på samme tidspunkt. I givet fald vil link til deltagelse blive fremsendt til klubberne
og offentliggøres på unionens hjemmeside.
MØDESTED:

Scandic Odense
Hvidkærvej 25
5250 Odense
Alternativt online, mødelink vil blive udsendt inden mødet.

TID:

Lørdag den 13. marts 2021 kl. 10.00.

DAGSORDEN:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Registrering af stemmeberettigede.
Valg af dirigent.
Hovedbestyrelsens kommentarer til den udsendte beretning og godkendelse
af denne.
Hovedbestyrelsens kommentarer til det udsendte regnskab og godkendelse af
dette.
Ordensudvalgets beretning for det forløbne år og godkendelse af denne.
Behandling af forslag fra Hovedbestyrelsen
Behandling af forslag fra klubberne.
Program og budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.
Valg af:
a)
Formand for Hovedbestyrelsen
b)
Medlemmer til Hovedbestyrelsen.
c)
Suppleanter til Hovedbestyrelsen.
d)
2 medlemmer og 1 suppleant til Ordensudvalget, jfr. Amatør- og ordensreglement § 12.
e)
Revisor og revisorsuppleant jfr. § 16.
f)
Eventuelle bestyrelses- og udvalgsmedlemmer i øvrigt.
Eventuelt.
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Til orientering kan vi oplyse følgende angående dagsordenen:
Pkt.

Valg af

Nuværende

9a
9b

Formand
Medlemmer til hovedbestyrelsen
2 medlemmer på valg.
Suppleanter til hovedbestyrelsen
2 suppleanter på valg
Ordensudvalget
2 medlemmer på valg

Peter Eriksen
Jørgen Legind
Morten Bennick
Glenn Carstensen
Jens Hansen

Villig til
genvalg
Nej
Ja
Nej
Ja
Ja

Ulrik Eilert
Ole Arndt

Ja
Ja

1 suppleant på valg

Vakant

Ordensudvalget har ingen kandidat til suppleantposten.
Revisorer på valg:
Revisorsuppleant på valg

Lars Sverre Rasmussen
Vakant

9c
9d

9e

Ja

Hovedbestyrelsen indstiller følgende kandidater til valg/genvalg til hovedbestyrelsen:
Formand:

Jens Hansen

Frederikssund-Frederiksværk

HB-medlemmer:

Jørgen Legind (genvalg)
Glenn Carstensen

Midtsjællands Svæveflyveklub
Nordsjællands Flyveklub

Suppleanter:

Vakant
Vakant

Revisor:

EY (Ernst & Young)
Lars Sverre Rasmussen

Revisorsuppleant:

Vakant

Danmarks Idrætsforbund
Polyteknisk Flyvegruppe

I henhold til Unionens vedtægter skal det ordinære Repræsentantskabsmøde afholdes inden d. 16. marts.
Opmærksomheden henledes på, at eventuelle forslag til dagsordenens punkt 7. Behandling af forslag fra klubberne, skal være Dansk Svæveflyver Union i hænde senest den 28. februar 2021.
Årsberetning og årsrapport for 2020 og evt. forslag til behandling på repræsentantskabsmødet vil blive fremsendt til klubbernes DSvU-mailadresse samt offentliggjort på DSvU’s hjemmeside.
Adgang til mødet:
Grundet COVID-19 situationen begrænses adgangen til det fysiske møde til én deltager pr. klub.
Der vil blive adgang til at overvære møde via streaming, hvorved alle medlemmer af DSvU har adgang til
repræsentantskabsmødet.
De nærmere bestemmelser for afstemning mv. er beskrevet i DSvU’s vedtægter, der er optrykt i UHB gr. 205,
se - https://medlem.dsvu.dk/
Af hensyn til lokalekapaciteten er tilmelding nødvendig fra alle deltagere. Den skal være unionskontoret i
hænde senest den 1. marts 2021 og indeholde medlemsnummer og navn. Tilmelding kan foretages på email til tilmelding@dsvu.net mrk. ”Rep.møde 2021”.
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Tilmelding til frokost
Tilmelding til frokost skal være unionskontoret i hænde senest den 5. marts 2021 i form af indbetaling på
unionens bankkonto – se nedenfor.
Vær opmærksom på at vi først efter 27. februar ved om mødet kan gennemføres som fysisk møde.
Frokosten koster 200,00 kr. inkl. 1 øl eller vand.
Tilmelding til frokost skal foretages ved indbetaling af kr. 200,00 på enten;
a) unionens bankkonto:
b) via MobilePay:

reg.nr. 2210 – konto 5980 100 709
97430

Indbetalingen skal mærkes med: Navn, Medlemsnr. / Rep.møde 2021
Har man glemt sit medlemsnummer, så kan klubbernes sekretærer oplyse om det.
Indbetalingen skal være indbetalt så betids, at den kan aflæses på unionens bankkonto senest fredag den 5.
marts 2021.

Med venlig hilsen
Dansk Svæveflyver Union
Lars Agesen-Pagh

