
Brøndby 01.maj 2019 

Indkaldelse til Dansk Atletiks årsmøde 2019 
Årsmødet afholdes som en del af Atletikkens Årsfest & Award 2.-3. november 2019 i Nyborg 
 
Dansk Atletiks bestyrelse inviterer alle medlemsklubber til årsmødet, der er det fælles demokratiske 
beslutningsforum for klubrepræsentanter, komiteformænd og bestyrelse. Du gør en forskel ved at deltage, 
og du opfordres til at tage flere, gerne unge repræsentanter med fra din klub.  
 
Få indblik og giv dine bedste input til udviklingen af vores fælles sport. Vi samles en weekend til workshops, 
konference, netværk, årsmøde og stor Awardfest lørdag aften.  

         
Sted Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg www.sinatur.dk    

Tilmelding Senest 18. oktober kl. 12.00 til Dansk Atletiks kontor daf@dansk-atletik.dk 
Betaling Stemmeberettigede deltager gratis i årsmøde, men betaler for evt. overnatning.  

Deltagerpris for Award og weekendens øvrige dele oplyses senere. 

Deadlines  
29. sept. Forslag til Dansk Atletiks Love og Generelle bestemmelser  
13. okt. Årsmødemateriale offentliggøres på forbundets hjemmeside 
18. okt. 12.00 Tilmeldingsfrist 
20. okt. Kandidatur til bestyrelses- og valgte komiteposter 
2.-3. nov. Atletikkens Årsfest 

  
Foreløbig dagsorden for årsmødet  

1. Valg af dirigent 

2. Valg af stemmetællere 

3. Godkendelse af stemmeberettigede 

4. Formanden aflægger bestyrelsens beretning til godkendelse 

5. Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab for det foregående år til godkendelse 

6. Bestyrelsen fremlægger status på strategiplan 

7. Behandling af indkomne forslag 

8. Bestyrelsen fremlægger budget for indeværende år til orientering, samt forslag til rammebudget for det 

kommende år, herunder, som et særskilt punkt, kontingentet, til godkendelse 

9. Valg i henhold til § 12 
10. Eventuelt  

 
Forslag Medlemsklubber, bestyrelse, komiteer, udvalg og projektgrupper kan stille 

ændringsforslag. Forslag skal sendes i skema (via dette link) til daf@dansk-atletik.dk. 
Personvalg Valg kræver personligt fremmøde eller skriftligt tilsagn. Der kan dog opstilles på dagen 

til valgte poster, hvis disse er vakante i forvejen eller opstår under årsmødet. 
Stemmeret Klubrepræsentanter, komiteformænd og bestyrelsen. Pba. medlemstal har hver klub 

én stemmeberettiget repræsentant, og klubber med 100+ medlemmer har to 
repræsentanter. Se mere http://dansk-atletik.dk/media/2207443/dansk-atletiks-love-2-.pdf  

 

 
Vi glæder os til at se jer. På vegne af hele bestyrelsen, Karsten Munkvad, formand Dansk Atletik  
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