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     Brøndby, d. 15.01. 2019 
 

2. og sidste høringsmøde om ny organisationsstruktur i Øst- og Vestdanmark: 

Kære klubformænd 
 
Send venligst dette brev videre til resten af jeres klubbestyrelse - eller andre, som I ønsker skal deltage 
i vores høringsrunde på vegne af jeres klub. 
 
Selvom om I måske ikke har deltaget på tidligere møder om DFF’s idéer til ny organisation og nye 
vedtægter, så er I meget velkomne på dette sidste møde inden Repræsentantskabsmødet. 
 
Siden vi i efteråret holdt 1. høringsrunde for klubberne, har vi behandlet de gode input, som 1. 
høringsrunde gav. Planmæssigt er vi nu klar til 2. og sidste høringsmøde, hvor 2. udkast til struktur og 
vedtægter præsenteres, inden vi fremsætter endeligt forslag til Repræsentantskabsmødet d. 28.04. 
 
Det 2. høringsmøde i Øst- og Vestdanmark giver mulighed for at: 
 

o Høre mere om baggrunden for forslagene om ny organisation og nye vedtægter 
o Hvad og hvor har vi ændret i forslagene siden 1. høring? 
o Stille flere spørgsmål og kommentere på organisationsstrukturen og alle bestemmelser i de 

nye vedtægter. 
 
Østhøringen finder sted tirsdag d. 05.02. kl. 19-21 på adressen:  
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. IKC mødelokale på 3. sal i Bygning 1. 

 
Vesthøringen finder sted onsdag d. 06.02. kl. 19-21 på adressen:  
Bygningen (indgang via Mary´s), Ved Anlæget 14 B, 7100 Vejle. (Det hedder "Bygningen" og "Ved Anlæget" 
(med ét g). Der kan parkeres i P-Hus ”Albert”, gratis efter kl. 17. Indgangen til Bygningen findes i Mary´s 
mellem de to restaurationer.  

 
Tilmelding: Af hensyn til planlægning og forplejning skal tilmelding finde sted senest d. 01.02. til 
undertegnede. I er velkomne til at møde op med flere deltagere fra hver klub. 
 
Bilag: En række reviderede dokumenter vil pr. 20.01. være tilgængelige på hjemmesiden som oplæg 
til 2. høringsmøde. Vi håber, at I tager et kig på dokumenterne: 
http://www.faegtning.dk/aktiviteter/2019/hoeringsmoede-2-øst-ny-organisation-nye-vedtaegter/ 
http://www.faegtning.dk/aktiviteter/2019/hoeringsmoede-2-vest-ny-organisation-nye-vedtaegter/ 
 
Fra DFF deltager medlemmer af Bestyrelsen og Udviklingskonsulenten på 2. høringsmøde. 
Vi glæder os til at se og høre fra jer. 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Med venlig hilsen 
 
Martin Wiuff, DFF’s Udviklingskonsulent 

mailto:dff@faegtning.dk
http://www.faegtning.dk/aktiviteter/2019/hoeringsmoede-2-øst-ny-organisation-nye-vedtaegter/
http://www.faegtning.dk/aktiviteter/2019/hoeringsmoede-2-vest-ny-organisation-nye-vedtaegter/

