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8. marts 2023 
MW 

 

Hermed indkaldes til generalforsamling i Kvindedivisionsforeningen  

19. marts 2023 kl. 13.30 

Capelli Sport Stadion – Ved Stadion 4 – 4600 Køge 

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne  

1. Valg af dirigent 

2. Forpersonens beretning 

3. Foreningens fremtidige opgaver 

4. Regnskab og budget 

A. aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse – vedhæftet  

B. fremlæggelse af budget til orientering – forslag vedhæftet 

C. fastsættelse af kontingent (jf. § 9) – forslag vedhæftet 

5. Behandling af indkomne forslag 

A. Som et led i KDF udvikling og professionalisering foreslår bestyrelsen, at der gives mulighed 

for at yde honorar til bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med bestyrelsesmøder, der 

afholdes som dagsmøder på hverdage. Honoraret ydes med baggrund i, at 

bestyrelsesmedlemmerne er nødsaget til at tage fri fra arbejde for at deltage i 

bestyrelsesmødet. Udgangspunktet er 1 dagsmøde pr. kvartal. Resterende møder afholdes 

som udgangspunkt virtuelt med ca. 1 møde pr. måned undtagen i juli måned. Honoraret 

ydes til bestyrelsesmedlemmer, der skal ’købes’ fri for arbejde med kr. 1250 per fridag, 

maksimalt kr. 5000 på 12 måneder I 2023/24 mellem de to generalforsamlinger. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (jf. § 5) 

De fire nuværende bestyrelsesmedlemmer, der er på valg er  

 Bent Andersen, FC Thy Thisted Q 

 Søren Kristensen, FC Nordsjælland 

 Katja Moesgaard, AGF A/S 

 Mette Worsøe, Odense Q 

Derudover har  

 Jan Borre, Brøndby IF valgt at trække sig fra bestyrelsen 
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Kandidater 

 Bent Andersen, FC Thy Thisted Q 

 Søren Kristensen, FC Nordsjælland 

 Frederik Lund, Kolding IF 

 Katja Moesgaard, AGF A/S 

 Martin Tilsted, uden klubtilknytning, indstilles af bestyrelsen  

 Mette Worsøe, Odense Q 

7. Valg af suppleanter 

Der er ikke indkommet nogen kandidater 

8. Valg af revisor 

9. Eventuelt 

 

Temadrøftelse om trivsel i kvinde- og pigefodbold max 30 min  
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Deltagere og tilmelding 

Generalforsamlingen består af 1 repræsentant med stemmeret fra hver af de til enhver tid værende 

medlemsklubber af Kvinde DM senior rækkerne. Hver medlemsklub kan ud over medlemsklubbens 

repræsentant på generalforsamlingen deltage med yderligere 2 personer fra medlemsklubben på 

generalforsamlingen, der dog i så fald deltager uden stemmeret og alene med taleret. 

Repræsentanten og evt. yderligere deltagere fra den enkelte medlemsklub skal anmeldes senest 8 dage før 

generalforsamlingen til KDFs sekretær på wor@kvindediv.dk deadline 11. marts 2023  

Medlemmer af KDF som alene deltager med hold i U18 DM deltager i generalforsamlingen med op til 3 

personer uden stemmeret. Også disse medlemsklubber anmodes om tilmelding senest 11. marts på 

wor@kvindediv.dk   

Venligst fremsend en samlet tilmelding fra klubben med angivelse af hvem der er repræsentant og 

derudover anføres navn og mailadresser på alle deltagerne.  

 

Forud for generalforsamlingen 

Før generalforsamlingen vil der være rækkemøder, for henholdsvis Gjensidige Kvindeligaklubber og 1. og 2. 

divisionsklubber, fra kl. 10.30 – 12.30.  

Dagsorden er udsendt fra Ligakontoret.  

Klubber, der spiller i kvalifikationsligaen, kan vælge at deltage i såvel ligarækkemødet som divisionsmødet 

såfremt klubben deltager med mere end 1 person. 

 

Vi indleder dagen med morgenmad kl 10.00-10.30 og der serveres frokost kl 12.30-13.30. 

 

På vegne af Kvindedivisionsforeningens bestyrelse 

 

Katja Moesgaard, Forperson 
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