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 DATO: 20-03-2020  

 
 
 

Repræsentantskabsmøde 2020 for Dansk Svæveflyver Union samt 
 
 
I henhold til love for Dansk Svæveflyver Union indkaldes herved til repræsentantskabsmøde. 
 

Bemærk: Der er tale om afvikling af det udsatte repræsentantskabsmøde, oprindeligt planlagt som fysisk 
møde d. 14. marts 2020. 
 
De juridiske vejledninger fra Danmarks Idrætsforbund tilsiger at der fortsat er tale om et ordinært repræ-
sentantskabsmøde, dvs. en indkaldelse jfr. vedtægternes §6. 
 
MØDESTED:  Online – Via programmet ”GoTo-meetings” 

 
Klubberne vil modtage særskilt meddelelse vedrørende den praktisk afvikling, 
herunder login. Der vil endvidere blive afviklet test møder i ugen op til repræ-
sentantskabsmødet, således at alle interesserede kan få muligheden for at prøve 
”GoTo meetings” inden repræsentantskabsmødet. Der er ikke behov for at in-
stallere programmer på computeren før mødets start. 

   

TID:   Lørdag den 18. april 2020 kl. 10.00.  
 
DAGSORDEN:  1. Registrering af stemmeberettigede. 
  2. Valg af dirigent. 
  3. Hovedbestyrelsens kommentarer til den udsendte beretning og godkendelse 

af denne.   
4. Hovedbestyrelsens kommentarer til det udsendte regnskab og godkendelse af 

dette. 
5. Ordensudvalgets beretning for det forløbne år og godkendelse af denne. 
6. Behandling af forslag fra Hovedbestyrelsen  

  7.  Behandling af forslag fra klubberne. 
  8. Program og budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontin-

gent. 
  9. 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 or-

densreglement § 12. 
   e) Revisor og revisorsuppleant jfr. § 16. 
   f) Eventuelle bestyrelses- og udvalgsmedlemmer i øvrigt. 
  10.  Eventuelt.  
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Til orientering kan vi oplyse følgende angående dagsordenen:  
 

Pkt. Valg af Nuværende Villig til 

genvalg 

9a Formand Peter Eriksen Ja 

9b Medlemmer til hovedbestyrelsen 
2 medlemmer på valg. 

Mads Leth 
Jørgen Korsgaard  

Ja 
Nej  

9c Suppleanter til hovedbestyrelsen 
2 suppleanter på valg  

Claus Elmeros 
Glenn Carstensen 

Ja 
Ja 

9d Ordensudvalget 
3 medlemmer på valg 
 
 
1 suppleant på valg 
 
Ordensudvalget har ingen kandi-
dater til posterne 
Ordensudvalget har ingen kandi-
dat til suppleantposten. 

Jan Schmeltz Pedersen 
Anders Madsen 
Johannes Lyng 
 
Helmuth Egsgaard 

Ja 
Nej 
Nej 
 
 

9e Revisorer på valg: 
Revisorsuppleant på valg 

Lars Sverre Rasmussen 
Vakant 

Ja 
 

 
Hovedbestyrelsen indstiller følgende kandidater til valg/genvalg til hovedbestyrelsen: 
 
Formand:  Peter Eriksen (genvalg) Kolding Flyveklub 

 
HB-medlemmer: Mads Leth (genvalg) Vestjysk Svæveflyveklub 
 Claus Elmeros  Østsjællands Flyveklub 
   
 
Suppleanter: Glenn Carstensen (genvalg) Nordsjællands Flyveklub 
 Jens Hansen  Frederikssund-Frederiksværk 
  
Revisor: Ernst & Young (DIF Krav) Danmarks Idrætsforbund 
  Lars Sverre Rasmussen Polyteknisk Flyvegruppe 
 
Revisorsuppleant:  Vakant       
 
    
 
I henhold til Unionens vedtægter skal det ordinære Repræsentantskabsmøde afholdes inden d. 16. marts.  
 
Dette var ikke muligt i den nuværende COVID19-situation. De juridiske vejledninger fra Danmarks Idrætsfor-
bund tilsiger at en udsættelse i den givne situation at det udsatte møde skal afvikles hurtigst muligt. 
 
”Den udsatte generalforsamling eller det udsatte repræsentantskabsmøde afholdes hurtigst muligt efter, at 
situationen er normaliseret. Bemærk, at det er det ordinære møde, der udsættes og derfor også det ordinære 
møde, der senere afholdes.  Dagsorden skal blot følge normalen for foreningen eller forbundet. Den midlerti-
dige bestyrelse kan desuden overveje at aflægge en uformel beretning for mellemperioden, så medlemmerne 
orienteres særskilt om dette.”     
   
Opmærksomheden henledes på, at eventuelle forslag til dagsordenens punkt 7. Behandling af forslag fra klub-
berne, skal være Dansk Svæveflyver Union i hænde senest den fredag d. 3. april 2020.  
 
Årsberetning og årsrapport for 2020 og evt. forslag til behandling på repræsentantskabsmødet er allerede frem-
sendt til klubbernes DSvU-mailadresse og er offentliggjort på DSvU’s hjemmeside.  
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Adgang til mødet: 
 
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/ 

 
Adgang til online møde aftales med klubberne, som modtager mødelink i ugen op til online-mødet. 
Det er derfor vigtigt at man henvender sig til sin klub/formand såfremt man ønske at deltage.  
 
Klub/formand kan herefter vejlede deltagerne omkring det praktiske.   
 
.. 
 
Tidligere modtagne betalinger til frokost for det udsatte repræsentantskabsmøde vil blive retur-
neret til de tilmeldte hurtigst muligt.  
 
 

      Med venlig hilsen 
Dansk Svæveflyver Union 
 
       Lars Agesen-Pagh 

 

 
 
 
 
 

https://medlem.dsvu.dk/grp200/19-uhb205-unionens-vedtaegter-pdf/file/menu-id-117

