
                                                                                              
 

 

Hermed indkaldes til årsmøde i Håndboldudvalget, Firmaidræt StorKøbenhavn 
  

16. marts 2018 

Den 3. maj 2018 kl. 18.00 
 Valbyhallens cafeteria 
Julius Andersensvej 3 
2450 København SV 

  

   

 Dagsorden: 
1. Valg af dirigent  

2. Valg af referent og stemmetællere 

3. Beretning fra udvalget 

4. Indkomne forslag (se nedenfor)  

 
a. Udvalget stiller forslag om ændring af håndbold reglementet . 

 Se bilag A 

 
5. Orientering af regnskab og budget 

6. Valg af udvalgsmedlemmer, for en 2-årig periode: 

a. Næstformand Jane Himmelstrup (ønsker genvalg)  

b. Udvalgsmedlem Jan Charbert (ønsker genvalg) 

7. Præmier uddeling til  vinder af turneringen. (Tilmelding kræves) 

 

Tilmelding til dagsordenen punkt 7 skal være formanden i hænde  senest 2 uger før 
årsmødet på e-mail: frk_lassen@hotmail.com 

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet , skal være formanden i hænde  
senest 4 uger før årsmødet på e-mail: frk_lassen@hotmail.com 
 
Efter mødet vil der være spisning - pris pr. deltager er 80kr. (opkræves via kvartalsopkrævning)  
Tilmelding til spisning skal ske senest 2 uger før årsmødet  til frk_lassen@hotmail.com.  
Tilmeldte til maden, som udebliver, vil blive opkrævet 160kr. pr. tilmeldte person.  

 
 
 
Med venlig hilsen 
FSKBH Håndboldudvalget 
Afdelingsformand  
Lea Lassen 
 



                                                                                              
 
 

Bilag A 

Ændring af håndbold reglementets § 6.2 
 

Eksisterende: 

6.2 Dommere og tidtagere  
Turneringsledelsen påsætter dommere og pålægger den i turneringsledelsen førstnævnte 
forening pligt til at stille med tidtager. Ledere/spillere, der er påført holdkortet, må ikke 
benyttes som tidtager, hvilket vil sige, at holdet ved kampens start skal stille med mindst 5 
spillere samt en tidtager. Sker dette ikke, betragtes holdet som udeblevet uden afbud.  

Forslag til afstemning: 

6.2 Dommere og tidtagere  
Turneringsledelsen påsætter dommere og pålægger den i turneringsledelsen førstnævnte 
forening pligt til at stille med tidtager.  
Ledere/spillere, der er påført holdkortet, kan benyttes som tidtager, såfremt en sådan er 
min. 16år og varetager tidtager rollen for min. én halvle g af gangen.  
Holdet skal ved kampens start stille med mindst 5 spillere uforuden en tidtager. Sker dette 
ikke, betragtes holdet som udeblevet uden afbud.  


