Til samtlige klubber
ved formand og/eller sekretær
Brøndby, den 19. december 2018

INVITATION TIL RUGBYKONFERENCE OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2019
Dansk Rugby Union inviterer til konference om fremtidens rugby i Danmark!
Konferencen finder sted den 23. marts i Idrættens Hus, Brøndby og afsluttes med det ordinære
repræsentantskabsmøde, søndag den 24. marts.
Vi ønsker at samle Rugby Danmark over en weekend, med fokus på hvordan vi sammen udvikler dansk rugby.
Med udgangspunkt i vores strategiaftale med DIF, ønsker vi at diskutere hvordan vi går i samme retning og
bedst opnår vores fælles mål. Vi håber at resultatet af weekendens arbejde vil danne grundlag for de
kommende års indsatser i dansk rugby.
Lørdag den 23. marts kl. 10-17
Velkomst ved DRUs bestyrelse
Burning platform:
Hvordan spiller vi hinanden gode? Kultur og strategi
Hvad forventer vi af hinanden
Key takeaways og actions
Vi forventer at dagen byder på eksterne oplæg samt break-out sessions.
Vi runder lørdagen af med touch rugby kl. 17.30 og efterfølgende middag kl. 19 i Idrættens Hus, hvor vi kan
snakke videre i mere uformelle rammer.
Søndag den 24. marts kl. 9.30-12
Opfølgning på lørdagens arbejde
Repræsentantskabsmøde
Det er gratis at deltage i konference og repræsentantskabsmøde. Middag lørdag aften koster kr. 300 pr.
person (eksklusiv drikkevarer) og der er mulighed for overnatning i Idrættens Hus til kr. 550,- (enkeltværelse)
eller kr. 775,- i dobbeltværelser. Al tilmelding via www.rugby.dk/tilmeld.
Alle klubber inviteres til at deltage med 3 eller flere deltagere, der bredt repræsenterer klubbens interesser.
Herudover vil vi invitere udvalgsmedlemmer, landsholdsledere og andre nøglepersoner. Ønsket er at samle
bredt og give mulighed for at alle kan være med til at forme fremtiden.
Tilmeldingsfrist: den 1. februar 2019
Tilmeldingsfristen er vedtægtsbestemt i forhold til repræsentantskabsmødet, men justeringer af tilmeldinger
til konferencen kan ske frem til og med den 1. marts.
Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal ligeledes være DRU i hænde senest den 1.
februar og skal fremsendes skriftligt på info@rugby.dk.
Det skal understreges, at ikke rettidig tilmelding til repræsentantskabsmødet medfører tab af stemmeret og at
forslag, der modtages efter den 1. februar ikke kan behandles (DRUs vedtægter § 6).
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