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Indkaldelse til landsmøde Hockey 

 

Lørdag den 15. August, kl. 10.00 

 

 Sted: Foreningshus, Vissingsgade 31,7100 Vejle 

Parkering anbefales ved i Tróndur P-hus, Volmersgade 9, 7100 vejle 

 

 

 

DAGSORDEN 

 

1) Valg af dirigent 

2) Valg af stemmetællere 

3) Valg af referent 

4) Godkendelse af udvalgets beretning 

5) Forelæggelse af regnskab 

6) Budget for 2021 fremlægges 

7) Indkomne forslag, (forslag skal være udvalget i hænde senest 14 

dage før mødet), sendes til Ruben på mail rub_mad@yahoo.dk  

8) Handlingsplan for den kommende periode 

9) Valg af idræts udvalg  

A:  Valg af Formand (På valg er Ruben for 2 år) 

B:  Valg af udvalgsmedlemmer, (På valg er Jan & Kasper 2 år 

og Alex og Thomas for 1 år) 

10) Valg af repræsentant til repræsentantskabet (for 2 år) 

11) Status på tøjprojektet sammen med Macron 

12)  Eventuelt 
 

Af hensyn til bestilling af mad og drikkevarer, bedes I give besked inden den 

1. August til Alex Dahl Jensen, tlf. 23484760 eller mail alexdj@mail.dk   

 

Bemærk, da Parasport er fjernet særreglen vedr. idrætter der er regionsopdelt, 

så er det ikke længere regionsudvalgene der er har stemmeret, men i stedet 

klubberne. Så ud over det siddende Idrætsudvalgsmedlemmer, så kan hver 

klub stille med 2 stemmeberettigede til landsmødet. Hvis man tilmelder mere 

end2 personer fra en klub, bedes man oplyse hvem af dem der har stemmeret, 

ved tilmeldingen. En person kan kun have en stemme, og man kun stemme 

ved personlig fremmøde 

      

 På udvalgets vegne    

 Ruben Beck Madsen 

mailto:alexdj@mail.dk
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Regnskab for Hockey 2019 
          

    
Indtægter Bevilliget Udgifter 

       Rammebeløb 
  

Kr. 17.996,75 kr 18.000,00 
 Aktivitetspuljen   Kr. 7.250,21 kr 7.300,00  

Licensmidler  
 

Kr 16.800,00 
  Kontor / Administration  

   
Kr 1.920,95 

Møder  
    

Kr 8.720,00 

Kørsel  
    

Kr 7.355,80 

Klassificering  
   

Kr 7.250,21 

Licensmiddel til regionerne 
   

Kr 16.800,00 

       Balance 
   

Kr 42.046,96   Kr 42.046,96 

        
 
 
Regnskab for Hockey Materialekonto 2019 

 
       

    
Indtægter Udgifter 

 

       Regionsindbetalinger  
 

kr 5.800,00 
  FM Arrangør medalje andel  kr 4.700,00 
  Medaljer     kr 8.359,89  

Erstatning af printer 
   

kr 2.868,75 
 Balance 

   

kr 10.500,00 kr 11.228,64 
 

       Indestående ved Årets start 
 

kr 18.985,86 
  Over/underskud 

  
kr -728,64 

  Nuværende beholdning 
  

kr 18.257,22 
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Oplæg til budget for 2021 

 

Budget 2021 
   Administration 
  

kr 3.500,00 

Møder 
 

  
 

kr 6.000,00 

Kørsel 
   

kr 16.000,00 

    

kr 25.500,00 

       

 

 
Oplæg til handlingsplan  

 

HANDLINGSPLAN HALHOCKEY 

 

At drage børn/unge ind i hockey så tidligt som muligt, ved bl.a. at besøge 

Specialskolernes Landsidrætsstævner og Værkstedernes idræt dage hvis muligt, for 

at fortælle om klubber og turneringer, for at imødekomme afgangen af ældre 

spillere, og spillere, der har mistet interessen, samt udbrede viden om spillets regler, 

samt hjælpe ved opstart af klubber, hvis dette er nødvendigt. 

 

At gøre det muligt, ved nedsat betaling for børn/ unge, at deltage i den løbende 

turnering, da der ikke er nok børn/unge til egen turnering. Dette gøres 

idrætsudvalget opkræver så få penge som muligt fra regionerne, at sikre pengene 

bliver ud i regionerne og arbejde. 

 

At arbejde på at stoppe nedgangen i hold og fast det nuværende niveau eller 

forhåbentlig øge det. 

 

At afvikle turneringen med afsluttende FM inden udgangen af april måned. 

 

At indkalde ekspertbistand for rigtig indplacering i rigtig række, hvis der stadig er 

behov for det. 

 

At arbejde for at optage flere fysisk handicappede i turneringen. 

 

At vedligeholde og udvikle trænere/dommere ved at afholde dommerkurer efter 

behov. 

 

At opretholde og udvikle spillernes medvirken og indflydelse på turneringen og 

regelsæt. 

 


