Referat
Ekstraordinært delegeretmøde 11-10-2021 kl. 19.00
Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg

Formand Kim Hansen byder velkommen
Der holdes et minuts stilhed for to afdøde æresmedlemmer Paul A Jensen og V B Larsen
Bjarne Nigaard valgt som dirigent.
Dennis Christiansen udfærdiger et referat.
Stemmetællere: Martin Kristensen og Brian Pejter

Ekstraordinært delegeretmøde er indkaldt rettidig og korrekt – godkendt.
Tilstede er 20 stemmeberettigede delegerede.

Mistillidsafstemning:
Finn B. Andersen erklærede mistillid til bestyrelsen, og dermed blev der foretaget en mistillidsafstemning.
Der stemmes på papir, idet det var ønsket af Morten Rask Thomsen, Århus.
Resultatet blev:
Tillid til bestyrelsen:
JA, har 16 stemt
Nej, har 3 stemt
Blankt, har 1 stemt

Der er tillid til bestyrelsen.

Forslag 1:
Dirigenten: Indholdet af forslaget er sådan formuleret, at der spørges om man forpligter sig til at overholde DFUs
vedtægter

Afstemning forslag 1:
Forslaget:
Vi anerkender, at vi som medlem af DFU forpligter os til at følge og efterleve de flertalsbeslutninger, som bliver
truffet af de delegerede.
Som dommerklub følger og efterlever vi bestyrelsens beslutninger, når disse følger foreningens vedtægter.
Det blev stemt på papir, grundet ønske, som tidligere.
Anerkender man at følge og efterleve de flertalsbeslutninger:
JA, har 16 stemmer
Nej, har 2 stemmer
Blankt, har 2 stemt
Det anerkendes, at man ønsker at følg og efterleve flertalsbeslutninger beslutninger.
Afstemning 2:
De enkelte dommerklubber anerkender udfaldet af afstemningen fra tøjudvalgsmødet 14. august 2021, hvor
Diadora blev valgt som tøjleverandør.
De enkelte dommerklubber efterlever beslutningen fra afstemningen, og anbefaler alle sine breddedommere at
dømme i Diadora.
De enkelte dommerklubber anerkender, at Diadora er DFU-breddes tøjleverandør i yderligere en periode på
minimum tre år fra 1. juli 2022 - 30. juni 2025.
Det blev stemt på papir, grundet ønske, som tidligere.
Anerkendes udfaldet af tøjudvalgsmødet den 14. august 2021:
JA, har 17 stemmer
Nej, har 3 stemmer
Blankt, har 0 stemt
Dommerklubberne anerkender udfaldet af og processen omkring afstemningen den 14-08-2021.

Dirigenten afslutter mødet kl. 21.14.

