
  

 

Eksklusiv Partner: 

 

 

Til FHF’s foreninger   
 
Odense den 14. april 2021  
Cirk. Nr. 058 / FU106  
          

Hermed fremsendes invitation til forbundets ordinære  
 

 
 

Mandag den 21. juni 2021 kl. 18.30  
 

Mødet afholdes på Scandic Odense,  

Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. 

 
Programmet er følgende: 

Kl. 18.15 Registrering af delegerede og gæster  

Kl. 18.30 Repræsentantskabsmødet starter 

 Der serveres kaffe og vand under mødet. 

 
Hvem kan deltage: 

I henhold til FHF’s love, har hver forening lov til at stille med 3 stem-
meberettigede repræsentanter.  
I skal være opmærksomme på, at såfremt, der ikke fysisk 
møder tre repræsentanter op fra jeres forening, skal der af-
leveres fuldmagter, for de repræsentanter, der ikke er mødt 
op. Efter fuldmagterne er modtaget, kan stemmesedlerne 
derefter udleveres til andre fremmødte fra foreningen 

 

Hvad kan vi stille forslag om – og hvordan. 

Alle foreninger, der er medlem af FHF, har mulighed for at fremsætte 
forslag til behandling og afstemning på repræsentantskabsmødet. 
Forslagene kan være til ændring af FHF´s love og rettelser / ændrin-
ger til alle øvrige rækker, som ikke er underlagt DHF’s reglementer og 
love.  

Forslag omhandlende DHF turneringsreglement, kan ikke komme til 
afstemning på mødet – men forslagene vil blive drøftet på mødet. Der 
kan jf. DHF’s love ikke stemmes om forslagene, men FHF kan, hvis 
dette ønskes, viderebringe forslaget til DHF. 

 

Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal være FHF i hænde 
senest mandag den 24. maj 2021 (pr. mail til bni@dhf.dk) 
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 Eksklusiv Partner: 

 

 
  
Tilmelding 

Der er ingen krav om tilmelding til repræsentantskabsmødet. Vi ap-
pellerer dog til, at ALLE tilmelder sig – så vi kan sikre den korrekte 
afstand m.v., og kan ikke garantere grundet diverse krav og restrikti-
oner, at man kan deltage hvis ikke man er tilmeldt.  

Tilmeldingen skal ske senest mandag den 14. juni.  

Tilmelding sker i kursusmodulet i håndoffice (søg kursus 3854).  

Vi skal bede om en tilmelding pr. foreningsrepræsentant, da vi skal 
kende navn på alle repræsentanter.  
Personer, der er tilmeldt mødet på den oprindelige dato, vil fortsat være registrerede. 

Det vil som sagt være muligt at deltage i mødet, uden forudgående 
tilmelding.  
 
 

Coronaforbehold 

Vi vil i samarbejde med Scandic, sikre at der bliver taget 
alle de forbehold, der fra myndighederne vil være gæl-
dende på afviklingstidspunktet. 

Der er booket ekstra mødelokaler, så vi er sikre på at 
kunne efterleve gældende regler om afstand, forsamlings-
forbud m.v..  

Vi vil inden mødet melde ud til jer alle, hvilke retningslinjer 
der er gældende, og hvad I skal være opmærksomme på til 
mødet.  

 
 
Med venlig hilsen 
Fyns Håndbold Forbund          
      
Mogens Mulle Johansen 
Formand 
              /  
 

 Brian Nielsen 
  Administrationschef  

 


