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Til klubberne 
 
   INDKALDELSE 
 
 13. oktober 2017 
  
  
 
 

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2017 

 

Hermed indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 18. november 2017 kl. 10.00 på 

Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens, med følgende dagsorden: 

 

  1. Valg af dirigent og stemmetællere 

  2. Formandens beretning, inkl. spørgsmål til skriftlige beretninger. 

  3. Godkendelse af revideret årsrapport 

  4. Behandling af indkomne forslag 

  5. Optagelse/eksklusion af klubber 

  6. Godkendelse af budget, herunder kontingent 

  7. Valg af formand (hvert 3. år) og eventuel valg af præsident 

  8. Valg af to medlemmer til bestyrelsen og to suppleanter, herunder præsentation af kandidater 

  9. Valg af formænd til opdelte udvalg, herunder præsentation af kandidater 

10. Valg af medlemmer til sportsudvalg, herunder præsentation af kandidater 

11. Valg af sportsudvalgsformænd (ikke opdelte udvalg) 

12. Valg af medlemmer til Amatør- og Ordensudvalget 

13. Valg af interne revisorer 

14. Eventuelt og temadrøftelse 

 
 

Med henvisning til vedtægternes § 8b anmodes klubberne om senest den 1. november 2017 at 

meddele sekretariatet, hvem der vil repræsentere klubben og hvem, der evt. sendes som bisidder. 

 

Vedlagte blanket kan anvendes hertil. Blanketten kan også anvendes, hvis klubben ønsker at give 

fuldmagt til en anden klub. 

Tilmelding kan også ske pr. e-mail til Anne Andersen, ana@dasu.dk, husk at oplyse navnene på de 

personer der repræsenterer klubben og om der ønskes frokost. Fuldmagt til anden klub kan også 

indsendes til ovenstående e-mail. 

 

Opmærksomheden henledes på vedtægternes § 8b, første afsnit, hvori er anført, at klubber, der ikke 

er repræsenteret personligt eller ved fuldmagt, ikendes en bøde. 
 
 
Med venlig hilsen 
DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION 

Sekretariatet 

mailto:ana@dasu.dk
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DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Skal være DASU’s 

Idrættens Hus  sekretariat i hænde 

2605 Brøndby senest den 1.11.2017 

 

 

 

 TILMELDING TIL ORDINÆRT 

 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2017 

 

 

 

 

Klub:____________________________________________________________  nr. ______________  

 

Tilmelder herved følgende til repræsentantskabsmødet lørdag den 18. november 2017: 

 

 

Klubrepræsentant: _____________________________________________________________________ 

 

Evt. bisidder: _________________________________________________________________________ 

 

 Eller 

 

 

Giver fuldmagt til: ___________________________________________________________________ 

(Anden klub eller bestyrelsesmedlem) 

 

 

______________________ den _______ 2017 __________________________________________ 

Underskrift for klubben 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 TILMELDING TIL SPISNING 

 

 

Klub: _______________________________________________________ nr.: __________  

 

Bestiller herved: _______ måltider à kr. 439,00 

 

 

 

Beløbet vil blive opkrævet pr. faktura til klubben 

 

I de nævnte priser er inkluderet formiddagskaffe m/brød, frokost inkl. 1 øl eller vand samt eftermiddagskaffe. 

 

 

_________________________________ 

Underskrift for klubben 
 
 
 


