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Til klubberne 
   INDKALDELSE 
      
      Brøndby den 4. maj 2018 
  
 
 
EKSTRAORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 
 
Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 30. maj 2018 kl. 
19.00 på Scandic Odense. 
Der vil blive serveret sandwich, vand og kaffe fra kl. 18.30 
 
Dagsorden: 
 1.  Valg af dirigent og stemmetællere 
 2.  Forslag om ændring af regnskabsåret til kalenderåret 

 3. Beslutning om korrigering af budget for indeværende regnskabsår til 5 kvartaler 
 4. Eventuelt 
  
Med henvisning til vedtægternes § 8b anmodes klubberne om senest den 24. maj 2018 at meddele 
sekretariatet, hvem der vil repræsentere klubben, hvem der evt. sendes som bisidder eller om der gives 
fuldmagt til anden klub. 
 
Man kan tilmelde sig eller give fuldmagt til anden klub ved at anvende nedenstående blanket eller pr. e-
mail til Anne Andersen, ana@dasu.dk. 
Hvis man tilmelder pr. e-mail skal man huske enten af vedhæfte udfyldt blanket eller oplyse navnene på 
den/de personer der repræsenterer klubben eller hvilken klub man giver fuldmagt til. 
 
Bestyrelsen fremsætter, som fortalt på dialogmøderne med klubberne, forslaget om ændring af 
regnskabsåret af følgende årsager 
 
• Tidsperspektivet: 

For kort tid (ca. 7 uger) fra regnskabsafslutning til repræsentantskabsmøde. Der skal i denne 
periode udarbejdes årsregnskab, der efterfølgende skal revideres af eksterne og interne revisorer. 
Samtidig skal der udarbejdes budget for det kommende år. 

• Regnskabsperspektivet: 
Det forskudte regnskabsår giver en række udfordringer i forhold til Team Danmark, Dansk Metal og 
afregning for løb, licenser og medlemskaber, da disse følger kalenderåret. 

 
Både DASU’s interne og eksterne revisorer anbefaler ændringen af regnskabsåret. 
 
Såfremt forslaget bliver vedtaget vil overgangsåret kører fra 1.10.2017 til 31.12.2018 – dvs. 5 kvartaler. 
 
Med venlig hilsen 
DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION 
For bestyrelsen 
 
 
Ture Hansen 
Generalsekretær 

mailto:ana@dasu.dk
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  Tilmeldelsesfrist: 24. maj 2018   
   
  
 
 
 
  
 
 
 TILMELDING TIL EKSTRAORDINÆRT 
 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 30. maj 2018 
 
 
 
 
Klub:________________________________________________________  nr. ______________  
 
tilmelder herved følgende til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2018: 
 
 
Klubrepræsentant: _______________________________________________________________ 
 
 
Evt. bisidder: ____________________________________________________________________ 
 
  

eller 
 
 
giver fuldmagt til: _________________________________________________________________ 

(anden klub eller bestyrelsesmedlem) 
 
 
 
______________________ den 2018   
 
 
 
 

________________________________ 
  underskrift for klubben 
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