
Ekstraordinær general forsamling i Racketlon Danmark 

Dato: Lørdag d. 26 september 2020 
Tid: Kl. 10.00 
Sted: Virtuelt møde på Zoom platformen 
 

 

Agenda 

1) Valg af dirigent 
a. Bekræftelse af lovligheden af gnf. iht. vedtægterne 
b. Optælling af fremmødte stemmer og stemmeberettigede  
c. Valg af referent 

2) Valg af ny formand 
3) Valg af ny kasserer 
4) Valg af nyt 5. medlem af bestyrelsen 

 

Baggrund fra indkaldelse af ekstra ordinær general forsamling. 

Efter at have stået i spidsen for Racketlon Danmark i mere end 2 år ønsker den nuværende formand 
Claus Lehman Léssel at træde af for at få mere tid til andre gøremål. De fire medlemsklubber har inden 
mødet snakket sammen og der er som udgangspunkt opbakning til at klubberne indstiller følgende 
medlemmer til en ny bestyrelse. 

Rudersdal (og Furesø) Racketlon: Thomas O. Larsen forsætter i bestyrelsen og stiller op til den ledige 
formandspost. Stine Krogsøe forsætter som menigt medlem. 

Holbæk Racketlon: Kim Ljungberg-Jensen indtræder som nyt medlem. KLJ er villig til at overtage den 
ledige kasserer post og Morten Jaksland fortsætter som menigt medlem. 

Bagsværd Racketlon: Jesper S. Nielsen indtræder som nyt menigt medlem af bestyrelsen. 

Punktet til agendaen om inddragelse af spilIeret for racketlonspilleren Michael Skytte Pedersen (jf. ”§ 6 
Spilleret” i vedtægterne - stk. 3 og 4) – i praksis eksklusion fra RacDKs og FIRs turneringer - er efter 
nuværende formands ønske ikke medtaget på agendaen til denne ekstraordinære generalforsamling, og 
kan derfor ikke behandles. 

Konsekvens af valg af ny bestyrelse. 
I givet fald de fem ovennævnte personer bliver valgt til en ny bestyrelse vil det umiddelbart løse to 
nuværende forhold. For det første vil formand og kasserer ikke komme fra samme klub, hvilket ikke er 
optimalt (ifht gældende vedtægter). For det andet vil antallet af medlemmer i bestyrelsen igen komme 
op på de foreskrevne 5 personer. 


