JBTUs Repræsentantskabsmøde 2019
Torsdag d. 23/5-2019 kl 18.00-2130
Hørning Hallen Toftevej 53, 8362 Hørning.
18.00 Spisning i sportscafeen for tilmeldte klubrepræsentanter.

18.45 Rep.mødet starter og forventes afsluttet senest 21.30.

Repræsentantskabet er unionens højeste myndighed. Foruden bestyrelsen bestå
repræsentantskabet af repræsenter fra de tilknyttede klubber. En klub kan være repræsenteret
med flere personer, men kun 2 med stemmeret. Hver fremmødt person kan kun repræsentere
en stemme. Der kan ikke afgives stemme gennem fuldmagt.
Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes i maj måned.

Dagsorden :
1. Valg af dirigent og mødesekretær
2. Beretning fra bestyrelsen samt aktuelle udvalg og arbejdsgrupper
(Holdturnering, Stævne, appeludvalg, talent og udviklingsgruppen)
3: Kassereren fremlægger regnskab for 2018.
4. Ekstra ordinært info og debatpunkt: 30 min. er afsat til snak og debat.
DBTU arbejder mod en ny struktur, der skal behandles på årsmødet d. 1. juni.
Hvad er fordele, ulemper og udfordringer ved det nye strukturforslag fra DBTU.
Hvor ser vi JBTU i forhold til dette. Hvad er JBTU medlemsklubbernes holdninger til det udsendte
materiale og har alle læst det. Hvad er det medlemsklubberne gerne ser den kommende JBTU
bestyrelse arbejder videre med i forhold til evt. ny struktur.
4. Budget for kommende år
5. Kontingent for det kommende år
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6. Indkomne forslag - forslag, der ønskes behandlet skal være JBTU i hænde senest 14 dage inden
mødet. Altså senest 9. maj – mail til jbtu@jbtu.dk

7. Valg af:
3-5 Bestyrelses medlemmer
Bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
Ingen på valg men Kurt Høholt fratræder udenfor tur
Bestyrelsesmedlemmer for 1 år:
Gitte Maribo – modtager genvalg
Jan Andersen – modtager ikke genvalg
3 medlemmer til appeludvalget
På valg er Niels Peter Bak og Knud Andersen og Karl Edney.
2 revisorer
På valg er Peter Hansen og Palle Hjort.
8: Eventuelt.

Årets JBTUer samt Årets klub.
Indstillinger fremsendes til JBTUs bestyrelse senest 9/5-2019 (jbtu@jbtu.dk)

Spisning inden mødet:
Menu:
Kyllingefilet med Pommes frites, salatbar og bearnaisesovs
Brød, smør og dressing
Øl/vand
Tilmelding senest den 12/5 på mail til jbtu@jbtu.dk (så vi kan give køkkenet besked)

Vel mødt vi glæder os til at se jer
JBTUs bestyrelse
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