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Til 
Dansk Softball Forbunds Repræsentantskab, samt udvalgsformænd. 
 
Hermed mødemateriale til Repræsentantskabsmødet i Dansk Softball Forbund den 
6. april 2019 kl. 10.00 hos Gladsaxe – GSK Softball Klub 
Gladsaxevej 200, 2860 Søborg 
 

Brøndby d. 22. marts 2019 
 
Klubberne har hver 2 stemmer og kan deltage med i alt 4 personer. Kan klubbens formand ikke deltage, skal 
repræsentanter for klubben medbringe skriftlig legitimation fra klubbens formand. Ifølge matrix skal hver klub 
deltage med minimum 1 person for ikke at få en bøde. 

Tilmelding til repræsentantskabsmødet skal være sekretariatet info@softball.dk i hænde senest mandag 
den 1. april 2019. 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsen aflægger beretning. 
3. Den Økonomiansvarlig fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse samt gennemgår bestyrelsens budget 
for det kommende år. 
4. Fastsættelse af klubkontingenter samt holdtilmeldingsgebyr for den følgende kommende sæson. 
5. Behandling af indkomne forslag. 
6. Valg af bestyrelse og 1 suppleant.  

a) Formand for 2 år. Henriette Gilhøjs er på valg i år – er villig til genvalg 

b) Næstformand for 2 år. Mette Nissen Jakobsen er ikke på valg  

c) Økonomiansvarlig for 2 år. Ejnar Mikkelsen er ikke på valg  

d) Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år. Paw Marnæs er på valg i år – genopstiller ikke 

e) Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år. Jens Terkelsens er på valg i år- er villig til genvalg 

f) Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år. Camilla Hansen er ikke på valg 

g) Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år. Belinda Borup er udtrådt – ny skal vælges for 2 år 

h) Valg af en suppleant for 1 år. Rod Moore er på valg – villig til genvalg 

7. Valg af Amatør- og Ordensudvalg  

                           De juridisk kyndige:  

a)      Birka Wendy Mouritzen – først på valg i 2020 

b)     Caroline Smith – først på valg i 2020 

c)      Nicholas Symes – først på valg i 2020 

d)     Tina Buur Johnsen – ny – skal vælges for 3 år  

e)    Helene Valbjørn – ny – skal vælges for 3 år 
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De softball kyndige: 

a)      Jonas Balck Kristensen – på valg i 2019 - genopstiller 

b)     Martin (KIK/Hur) – på valg i 2019 – genopstiller? 

8. Valg af revisor 

9. Eventuelt. 

Forbundet er vært ved frokosten der indtages kl. 13:00. 
 
DSoF betaler transport svarende til DSB standardklasse for udvalgsmedlemmer fra hele landet, samt for op til 2 
repræsentanter pr. klub, vest for Storebælt. 
 
 
Venlig hilsen  
Bestyrelsen 
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