
 
 

Forslag fra DASU’s bestyrelse til behandling på ekstraordinært 
repræsentantskabsmødet den 30. maj 2018 

 
DASU’s Vedtægter § 8 d og 13 

 
Nugældende tekst Forslag til ændring 
§ 8 
 
Uddrag af afsnit c) Møder 
Dagsorden for det ordinære 
repræsentantskabsmøde skal mindst omfatte 
følgende: 
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 
 
d) Afstemning 
Afstemninger på repræsentantskabsmødet 
finder sted efter følgende regler: 
Repræsentanten for hver klub har én stemme 
for hvert medlem i henhold til klubbens 
medlemstal ved regnskabsårets slutning.  
Der kan være begrænsninger i stemmeretten 
for bestemte grupper af klubmedlemmer. 
Begrænsningerne skal være anført i 
reglement 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Godkendelse af revideret årsrapport og 

orientering om status på indeværende 
regnskabsår 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Repræsentanten for hver klub har én 
stemme for hvert medlem i henhold til 
klubbens medlemstal ved regnskabsårets 
slutning.  pr. 30. september.  

 
 
 
 



 
 

Ved valg til bestyrelsen kan hver klub 
stemme på det antal medlemmer der skal 
vælges. 
Ved valg til sportsudvalg har klubberne én 
stemme for hver licens, klubben 
repræsenterer i den pågældende sportsgren og 
kan stemme på det antal medlemmer, der skal 
vælges til hvert enkelt sportsudvalg. 
Alle valg og beslutninger i øvrigt sker ved 
almindelig stemmeflerhed, dog kræves til 
vedtægtsændringer, at mindst to tredjedele af 
unionens stemmer er repræsenteret, og at 
mindst to tredjedele af de repræsenterede 
stemmer for forslaget. 
Såfremt repræsentantskabet ikke er 
beslutningsdygtigt, indkaldes inden en måned 
til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, 
hvor det/de punkt/er, som ikke kunne 
vedtages på det foregående 
repræsentantskabsmøde, kan vedtages med to 
tredjedeles majoritet af de på mødet 
repræsenterede stemmer. Tid og sted for dette 
ekstraordinære repræsentantskabsmøde 
fastsættes af bestyrelsen. 
 
 
§ 13  
Regnskab. 
Unionens regnskabsår går fra 1. oktober til 
30. september. 
Repræsentantskabet vælger årligt to interne 
revisorer. Disse foretager med udgang i 
unionens rutiner en kritisk gennemgang af 
årsrapporten i forbindelse med den årlige 
revision. 
Revideret årsrapport forelægges 
repræsentantskabet til godkendelse. 
Bestyrelsen skal antage ekstern revisor, der 
enten skal være statsautoriseret eller 
registreret revisor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 13  
Regnskab. 
Unionens regnskabsår går fra 1. oktober til 
30. september. 1. januar til 31. december. 

 Repræsentantskabet vælger årligt to interne 
revisorer. Disse foretager med udgang i 
unionens rutiner en kritisk gennemgang af 
årsrapporten i forbindelse med den årlige 
revision. 
Revideret årsrapport forelægges 
repræsentantskabet til godkendelse. 
Bestyrelsen skal antage ekstern revisor, der 
enten skal være statsautoriseret eller 
registreret revisor. 

 
 

 


