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1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 

Michael Frandsen blev valgt til dirigent. William Menzel til stemmetæller. 

 

Michael Frandsen konstaterede, at generalforsamlingen var blevet indkaldt rettidigt. 

 

Line Larsen blev valgt til referent. 

  

2. Formandens beretning 

Konstituerede formand Frederik Bentler gennemgik sin beretning, -se DPF hjemmesiden for skriftlig 

beretning ifm. denne generalforsamling. 

 

3. Forelæggelse af årsrapport(regnskab) til godkendelse 

Den konstituerede formand præsenterede årsrapporten/regnskabet, der har været tilgængeligt for 

medlemsforeningerne forud for generalforsamlingen. Regnskab/årsrapport 2021 blev godkendt 

enstemmigt. Regnskab/årsrapport er godkendt af ekstern revisor.   

 

4. Generalforsamlingen suspenderes midlertidigt for at tillade DIF’s næstformand Kenneth  

Plummer at fortælle om DIF og det kommende samarbejde. Generalforsamlingen  

genoptages derefter igen.   

Dette udgår grundet få tilmeldinger til generalforsamlingen og flyttes i stedet til den nye  

bestyrelses første bestyrelsesmøde.   

Dette punkt udgik. 

 

5. Bestyrelsen foreslår at prisen på spillerlicensen hæves fra 75 kr. til 100 kr. for spillere  

som er medlem af en DPF-medlemsklub og fra 150 kr. til 200 kr. for andre spillere. 

Ovenstående forslag blev godkendt enstemmigt og træder i kraft 1/5-2022 
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6. Budget for 2022, herunder kontingentfastsættelse 

Budget for 2022 blev gennemgået.  

Kontingent forblev uændret på 2000,- kroner årligt per medlemsklub. Samt 1 kr. for nystiftede 

klubber.  

  

7. Forslag til opdatering af vedtægter. Se tillæg omkring dette.  

• Præcisering af medlemscentres status. 

Forslag blev gennemgået og enstemmigt godkendt.  

 

• Præcisering af stemmeret ved generalforsamling. 

Forslag blev gennemgået, præciseret og efterfølgende godkendt enstemmigt til flg. formulering: 

10.3.2: Hvert medlem jf. §3 repræsenteres af formanden, eller anden repræsentant fra 

medlemmets bestyrelse. 

 

8. Behandling af eventuelle forslag 

Ingen forslag modtaget. 

  

9. Valg af poster til bestyrelsen.   

• Formand. Konstitueret formand Frederik Bentler genopstiller. 

Frederik Bentler valgt til formand for 2 år, enstemmigt.  

 

• Næstformand for et år (ledig post). 

William Menzel valgt til næstformand for 1 år, enstemmigt.  

 

• Kasserer. Christian Nybroe genopstiller.  

Christian Nybroe genvalgt for 2 år, enstemmigt. 

 

• To bestyrelsesposter. Mickey Oliver har trukket sig og Daniel Kvist genopstiller ikke.   

Følgende personer har meddelt deres kandidatur:  
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i. William Menzel.   

ii. Martin Tillisch. 

Martin Tilisch valgt som bestyrelsesmedlem for 2 år, enstemmigt.   

Da William Menzel blev valgt til næstformand, kan hans kandidatur ikke bruges igen. Bestyrelsen 

bemyndiges til at finde et bestyrelsesmedlem mere (for Mickey Oliver, 1 år). Indtil dette 

effektueres, indtræder Kenneth Sverker (nuværende suppleant) som bestyrelsesmedlem, indtil 

dette er på plads. 

 

• Line Larsen og Lasse Vedersø er ikke på valg i år. 

  

10. Valg af poster til ordensudvalget.   

• Tre poster. Ole Jessen Hansen genopstiller. Carsten Meier genopstiller ikke. Michael Frandsen 

udtræder da han får andre poster i andre udvalg under DPF  

Ole Jessen Hansen genvalgt enstemmigt. 

Morten Østergaard valgt enstemmigt. 

Morten Ehlers valgt enstemmigt. 

 

• To suppleanter 

Andreas Jourdan og Anders Kirkebæk Müller blev valgt enstemmigt. 

 

11.  Valg af revisor 

Der fortsættes med nuværende ekstern revisor, Morten Wagner. 

  

12.  Eventuelt 

Intet. 

 

 

   
Referent  Dirigent 

 


