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Referat fra HB-mødet den 5. januar  

 

Deltagere på mødet: 

Annette Lunau landsformand og mødeleder 

Linda Lundh landsnæstformand 

Henrik Bøgelund landskasserer 

Christian Ravn kredsformand kreds 1 

Lise Damsgaard Hansen kredsformand kreds 2 

Jørgen Randa kredsformand kreds 3 

Annette Höft kredsformand kreds 4 

Dorte Dabelsteen kredsformand kreds 5 

Steen Andersen kredsformand kreds 6 

Jan E. Nielsen Forretningsfører og referent 

 

Annette Lunau bød velkommen. 

Det blev besluttet, at vi udsender et nyhedsbrev til lokalforeninger og udvalg efter dette møde om 

Corona situationen efter regeringens udmelding. 

 

Nye konkurrenceprogrammer i DcH  

3/21 Oplæg vedr. nye programmer til HB-mødet 

Det blev diskuteret, om vi kan lave en procedure til at få nye programmer ind i DcH, så vi ved, hvad 

der skal gøres og evt. hvornår. 

Vi skal have nogle kriterier til aktivitetsniveau på landsplan (x antal lokalforeninger og x antal del-

tagere på landsplan eller i procenter) for at programmet kan tages ind under landsforeningen. 

Der var forslag til at der skal tilknyttes et eksisterende udvalg i opstartsfasen. 

Uddannelse i nye grene/programmer skal afspejle behovet/aktiviteterne i lokalforeningerne på 

landsplan. 

Der var forslag til at man laver en trinopdeling til indkøring af nye programmer og til at beslutte 

ikke at tage programmer ind officielt.  

Lunau og Dorte formulerer noget ud fra disse betragtninger og inputs. 

 

Ny kontingentstruktur 

429/20 Forslag til kontingent struktur 2022 a 

Forskellige modeller for kontingent til landsforeningen blev diskuteret og det endte ud i, at det skal 

undersøges hvad rullende kontingent (dvs. man betaler for 12 måneder ad gangen) vil koste forenin-

gen.  

Gruppe nedsat til at undersøge dette, Jan, Linda, Henrik.    

 

Online generalforsamlinger 

431/20 Konkrete råd til jer ang. online generalforsamlinger 

Hovedbestyrelsen vil ikke anbefale dette da det er meget svært at leve op til vedtægterne på virtu-

elle generalforsamlinger som det ser ud i dag. 

 

Kredsgeneralforsamlinger 
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Udsættes på ubestemt tid pga. af Corona. 

 

Evt. 

Der var spørgsmål til hvordan man skal forholde sig til mangel på konkurrencer til dommeraspiran-

ter og vedligehold af dommererfaringer i 2020. 

  

 

  

 


