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DOF Vestsjælland
Referat af Bestyrelsesmøde 18-mar.2021.

Mødet afholdt på Teams kl. 19:00 – 20:40

Deltagere: Jan Kiel, Jette Reeh, Jette Hallig, Inger Nielsen, Jens Boesen, Morten Jensen

Hovedemne: Forberedelser til afholdelse af Generalforsamling i DOF Vestsjælland 2021.

Ved tilmeldingsfristens udløb er 37 tilmeldt (inkl. bestyrelsen).

Jan udsender 19-mar-2021 en vejledning med lokalforeningens Årsberetning 2020, Regnskab
2020 samt Budget 2021 til de tilmeldte.
Desuden medsendes et Afstemningsskema til årsberetning, regnskab, budget og valg til hhv.
bestyrelsen, DOFs repræsentantskab, revisor og suppleanter.

Lokalforeningens kontaktperson i DOFs Hovedbestyrelse, Lene Smith, har indvilget i at stå som
modtager af afstemningsskemaerne og til at være stemmeoptæller. Afstemningsskemaerne skal
være returneret til Lene Smith senest fredag d. 26. marts kl. 17:00.

Ang. valg af revisorsuppleant vil Jan spørge den nuværende suppleant Allan Nielsen om han er
villig til genvalg.

For at give de tilmeldte mulighed for at stille spørgsmål eller komme med kommentarer, blev det
besluttet at der sammen med udsendelsen af ovennævnte materialer bliver –

- angivet at der kan stilles spørgsmål pr. mail til bestyrelsesmedlemmerne (mail-adr.
anføres).

- oprettet (v. Jan) en lukket Facebook gruppe hvor de tilmeldte kan deltage og spørge og
kommentere.

- åbnet for telefontider
til Jan Kiel (9399 1378) tirsdag d. 23-marts kl. 19-20,
til Jette Reeh (4055 8765) onsdag d. 24. marts kl. 19-20
til Morten Jensen (2125 8742) d. 25. marts kl. 15-17

I den udsendte vejledning angives desuden mail-adr. på de valgbare kandidater, således at der er
mulighed for at stille spørgsmål til deres formål med at opstille. Dette gælder især for valget til
DOFs repræsentantskab, hvor der er opstillet 3 kandidater til 2 poster.

Vedr. valg til bestyrelsen er Inger Nielsen (valgt for 2 år i 2019) og Morten Jensen (valgt for 1 år i
2020) på genvalg og genopstiller begge.

Vedr. valg til DOFs repræsentantskab var der i første omgang 5 kandidater til 2 poster – Jette R.,
Lasse Braae, Inger, Jan og Morten.

Efter lidt debat blev bestyrelsen enige om at opstille Morten som formand for lokalforeningen ved
den kommende konstituering (lokalforeningens formand er automatisk medlem af
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repræsentantskabet), desuden vil Jan opstille som suppleant til repræsentantskabet.

Derved er feltet indskrænket til 3 – Jette R., Inger og Lasse Braae (som repræsentant udenfor
bestyrelsen). Disse 3 opføres på afstemningsskemaet. Den af de 3 der ikke vælges, indtræder så
som suppleant.

Afstemningsresultatet forventes fredag aften d. 26. marts. Det aftales med Lene Smith at resultatet
distribueres til bestyrelsen og de øvrige på valg.

Næste bestyrelsesmøde holdes hos Jette Reeh torsdag d. 08-apr-2021 fra kl. 18:00. Vi satser
dermed på at kunne holde mødet fysisk. Jens Boesen ønsker at deltage online pga.
corona-situationen.
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