Indkaldelse til DGI Sydøstjyllands årsmøde 2019
Alle medlemsforeninger i DGI Sydøstjylland indkaldes hermed til årsmøde torsdag den 21. november 2019 på Vingsted Hotel & Konferencecenter.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal indsendes til Peer.stokholm@dgi.dk senest 24. oktober.
Vi mødes kl. 18, hvor landsdelsforeningen er vært ved en let middag.
Årsmødet starter kl. 18.45 og afsluttes senest kl. 22.00.
Dagsordenen er ifølge vedtægterne; der vil blive fremlagt beretning, regnskab og budget, samt være nyvalg af fire bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter. Se foreløbig dagsorden
På årsmødet overrækkes DGI Sydøstjyllands Idrætspris 2019. I år uddeles prisen til en forening, der har
været god til at byde nye medlemmer velkommen.
Læs mere og indstil en forening til prisen
Tilmeld dig årsmødet senest 16. november
Hvorfor skal DU tage med?
På årsmødet møder du andre foreninger, så I kan inspirere hinanden og styrke netværket inden for lige
præcis jeres idræt. DGI Sydøstjylland har 500 medlemsforeninger, som alle opfordres til at tage med til
årsmødet og tilkendegive, om de er tilfredse med tingenes tilstand i DGI.
Må du sige noget? Og stemme?
Ja, alle har taleret til DGI’s årsmøde. Både medlemmer, landsdelsforeningens bestyrelse og medlemmerne
i de forskellige idrætsgrenes idrætsledelser og udvalg.
Hver forening har stemmeberettigede repræsentanter på baggrund af deres medlemstal:
0-100 medlemmer har 2 stemmer
101-200 medlemmer har 3 stemmer
201-300 medlemmer har 4 stemmer
301-400 medlemmer har 5 stemmer
401-500 medlemmer har 6 stemmer
flere end 500 medlemmer har 7 stemmer
Endelig dagsorden med bilag kan ses på vores hjemmeside fra den 7. november.

Vi glæder os til at se dig til årsmødet!
Med venlig hilsen
DGI Sydøstjylland
Dan Skjerning
Bestyrelsesformand

Peer Stokholm
Direktør

Denne invitation er udsendt til alle hovedformænd og kasserer pr. mail. Vi har desværre ikke din – derfor får du dette
brev. Hvis du indsender din mail og navn til sydoestjylland@dgi.dk, sparer vi porto fremover. Vi vil nemlig hellere bruge
pengene på aktiviteter
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