
                                                                                                                                                                     
 
 
Referat:  REOS - Ekstraordinær Generalforsamling 10. januar 2023. 

 

10. januar 2023 

kl. 18.00 

Karlslunde Hallerne ( lille sal ) 

Kongens Enge 42 

2690 Karlslunde 

 

Dagsordenen for ekstra-ordinær GF 2023 har et særlig væsentligt punkt: 

 

                REOS fremtid, forslag om samarbejde med DBU Sjælland 

 

udover de vedtægtsbestemte punkter, og ser således ud: 

 

DAGSORDEN 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af stemmetællere. 

3. udgår Bestyrelsens beretning. 

4. REOS fremtid 

                Forslag vedr. samarbejde med DBU sjælland 

                Herunder nyt budget i tilfælde af vedtagelse. 

5. Indkomne forslag til drøftelse 

6. udgår: Valg af bestyrelsesmedlemmer. Se § 12. 



                                                                                                                                                                     
 
 
7. udgår: Valg af 2 revisorer. 

8. Eventuelt. 

 

Der vil være lidt drikkevarer. 

 

Tilmelding senest 03.01.2023  

 

Mvh 

Torben Steen Hansen 

Formand 

REOS 

Mobil: 6127 3518 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

REFERAT 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Fremmødte: 

Vindinge Fodbold, 1 

Himmelev 1 

KFUM 2 

Dommerformand 1 

Dommer 1 

Lejre 3 

Røde stjerne 2 

RB 1 

FC Fløng 2 

Tune 2 

Karlslunde 1 ( 2) 



                                                                                                                                                                     
 
 
Gørslev 2 

VG 1 (2) 

 

 

 

Valg af Dirigent : Preben Johansen 

som konstaterede at 

                Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 

                og forslag udsendt i overensstemmelse med vedtægterne. 

 

Enkelte havde ikke modtaget indkaldelse & forslag , formodentlig pga tekniske problemer med email. 

De accepterede at fortsætte behandling af forslag. 

 

Bestyrelsen forslag blev gennemgået af formanden, med vægt på 

                de praktiske konsekvenser ( hvor REOS turnerneringsleder håndterer holdtilmelding & kontakt 

med holdledere som i dag.) 

                økonomien  

                               kontingentstigning for REOS hold 

                               revideret budget ) 

                               afgift til dbu 

 

Ændringsforslag til bestyrelsen forslag, blev gennemgået af forslagsstiller ( Hans Christian Nielsen ) 

                Forløb: nedsættelse af udvalg til uddybende beskrivelse / afklaring af detaljer vedr. dbu 

samarbejde. 

                Oplæg til beslutning på ordinær generalforsamling 2023/november, med henblik på evt. opstart 

forår 2024. 



                                                                                                                                                                     
 
 
 

Debat om bestyrelsens oplæg & foreslåede ændringer. 

---------------------------------------------------- 

Dommerudgifter , nu og i fremtiden blev diskuteret en del, men der var ikke tal for dette.  

                ( det er ikke en del af budget / regnskab , bortset fra udgifter til dommerformand og møder ) 

                der blev givet udtryk for bekymring ifht frygt for stigninger i omkostninger til dommere. 

 

Mulighed for at fortsætte i bestående REOS setup ( uden dbu ). 

                Dommerformanden tilkendegav vilje & evne til at tage endnu et år. 

                Han skønnede desuden at have tilstrækkelig dommerkapacitet til endnu et år. 

 

Fra de fremmødte var der ( formandens vurdering ) en tydelig preference for DBU samarbejde , med under 

forudsætning af yderligere beskrivelse af vilkår og økonomi. 

Formanden trak derfor bestyrelsens forslag. 

 

Det blev dermed besluttet, at der ingen ændringer sker for REOS drift i 2023. 

 

I stedet vedtoges det at give HV opgaven med at nedsætte et udvalg, med forankring i bestyrelsen, 

til at arbejde videre med et skriftligt oplæg i 2023, med hensigten at fremsætte forslag om dbu samarbejde 

til vedtagelse på GF 2023. 

 

Udsendes med referat : 

bestyrelsens forslag ( som blev trukket tilbage)  

ændringsforslag  ( udvalg , som udarbejder uddybet forslag )  

# 



                                                                                                                                                                     
 
 
referent: formand/Torben Steen Hansen 

 


