Forslag der ønskes behandlet på årsmødet november 2017.

Jesper er orienteret om at forslaget er vedtægtsstridigt, så derfor kan der ikke stemmes om det.
Han vil dog gerne høre folks meninger under åben talerstol, så derfor medsendes det.
Det foreslås at udvalget der skal stå for fremtidige internationale stævner fremover vælges på årsmødet
hvert år i november efter nedenstående retningslinjer
- Udvalget består af 5 personer der vælges på årsmødet - to på valg i lige år og tre på valg i ulige år. (evt.
suppleanter – i 2017 indvælges alle 5 og så er de to med færrest stemmer på valg i 2018)
- Bestyrelsen repræsenteres i udvalget med 1-2 personer, enten via valgte personer eller suppleret ind (
hvis en eller flere af de på årsmødet valgte personer også sidder i DTP’s bestyrelse, kan der suppleres så der
maks. Sidder 2 fra bestyrelsen i udvalget )
- Udvalget Konstituerer sig på første møde efter årsmødet (Formand, Næstformand, Økonomiansvarlig,
Sekretær)
- Supplere sig selv med "specialister" inden for specifikke områder (El, VVS, lyd/lys).
- Udvalget udarbejder budgetforslag for det/de kommende års internationale stævner, forslaget sendes til
bestyrelsen til godkendelse og implementering i budgettet som fremlægges på årsmødet. Det er til en hver
tid DTP’s bestyrelse der skal godkende budgettet, men udvalget der er ”ansvarlig” for overholdelse af dette.
Beskrivelse/Begrundelse/Formål
For til en hver tid at sikre sig at bestyrelsen har ressourcer og overskud til at være innovativ og tænke
fremad for at udvikle foreningen/sporten tilstræbes at sammensætte et udvalg der med reference til
bestyrelsen forestår planlægning og afvikling af internationale stævner (EC, EM) samt drift og vedligehold af
pullingarena i Brande.
- At Sikre Kontinuitet i udvalg, så man til en hver tid sikre at de erfaringer der er gjort gennem tiden
videreføres.
- At Aflaste bestyrelsen - for at undgå at bestyrelsen skal bruge for meget tid på planlægning og afvikling af
internationale stævner i løbet af året.
- Udvalgsbeskrivelse som beskriver udvalgets arbejds- og ansvarsområder udarbejdes/tilrettes og
vedligeholdes løbende i et samarbejde mellem bestyrelsen og udvalget.
- Referat af alle møder/beslutninger sendes til bestyrelsen hvorefter bestyrelsen vurdere om der er noget
af indholdet der skal offentliggøres, referater gemmes i f.eks. Dropbox tilgængelige for fremtidige udvalg.
- Hvis forslaget vedtages tilrettes vedtægterne for DTP således at der bliver et fast punkt på fremtidige
årsmøder hvor der vælges folk til udvalget.
Med venlig hilsen
Jesper Østergård Jensen

