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92. Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde, fredag d. 26-06-20 kl. 08:30-09:00 

Teams Meeting - online 

 

Ordstyrer: Formand Henrik Puggaard 

 

I forbindelse med seneste bestyrelsesmøde, står der følgende i referatet: 

 

”Formanden orienterede om en henvendelse fra Dansk Orientering Forbund (DOF) der havde 

oplyst at LL ikke længere repræsenterer Forbundet. Da LL således ikke længere opfyldte 

valgbarhedskriteriet i henhold til vedtægterne, eftersom det er fordret at man repræsenter et 

specialforbund, ville HPU tage kontakt til LL omkring dette forhold.  

 

Der var enighed om, på formandens anbefaling, at vedtægterne ved førstkommende lejlighed 

skal ændres således, at der bliver mulighed for genbesættelse såfremt et af de tre medlemmer 

valgt fra specialforbundets side, af den ene eller anden årsag måtte udtræde, da 

udgangspunktet ellers måtte være der skulle ske en nyt valg eller at man måtte afvente et 

næste ordinær valg”.  

 

På den baggrund indkaldes der til Teamsmøde i bestyrelsen fredag d. 26/6 kl. 8:30. 

Mødet er sat til 30 min. 

 

Dagsorden: 

 
1. Orientering om bestyrelsessammensætningen – status 

Lars Lindstrøm har udsendt en mail, hvor han takker for godt samarbejde og hvor han 

udtræder af bestyrelsen. 

 

2. Indstilling om igangsættelse af valghandling 

SW præsenterer tidsforløb samt procedure for suppleringsvalg til bestyrelsen. 

Skrivelse udsendes til specialforbundene 1. juli. 

 

Bestyrelsen godkender tidsforløb samt proceduren. 

 

3. Principiel godkendelse af regnskabet igen 

Lars Lindstrøm står ikke længere som medlem af bestyrelsen på VIRK, så bestyrelsen 

skal igen underskrive regnskab for 2019. Der er intet ændret i selve regnskabet. 

Regnskabet ligger klar til underskrift i Pinero. 

 

4. Vedtægter – efter sommerferien 

Der udsendes et udkast til vedtægtsændringer, som bestyrelsen skal arbejde med ved 

kommende bestyrelsesmøde. 

Et input i den forbindelse er, at der eventuelt skal vælges en suppleant til bestyrelsen. 

 

5. Evt. 

 

 

Næste Bestyrelsesmøde:  

Tirsdag den 14. sep kl. 16.00-18.30 

Alternativ dato: tirsdag den 21. sep kl. 16.00-18.30 

 

    

 Steffen Wich, juni 2020 


