
 

 

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION                
Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby 
  

EKSTRAORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE  
 
30.05.2018, Scandic, Odense 
 
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 
 
DASU's formand Henrik Møller-Nielsen byder velkommen og orienterede om dagens møde. 
 
1. Valg af dirigent og stemmeindsamlere 

 
Bestyrelsen foreslår Søren Lyager som dirigent og Anne Andersen som stemmetæller. Begge 
blev valgt. 
 
Dirigenten takkede for valget og ønskede alle et godt møde. 
 
Dirigenten konstaterede, at der ingen særlige krav er til indkaldelse til ekstraordinært repræsen-
tantskabsmøde, men at man havde fulgt reglerne for det ordinære repræsentantskabsmøde. 
Dirigenten konstaterer mødet for lovligt indkaldt.  
Dagsordenens punkt 2 og 3 vil blive præsenteret sammen og sat til afstemning som et punkt. 
 
Optælling af fremmødte stemmer viste endvidere, at repræsentantskabet var beslutningsdygtigt 
(jfr. vedtægternes § 8 pkt. d). Der er 7048 stemmer af i alt 7155 stemmer repræsenteret ved 
enten personligt fremmøde eller fuldmagt og 2/3 svarer til 4770 stemmer 
Ved ændringsforslag til vedtægterne skal der minimum være 2/3 af de fremmødte stemmer der 
stemmer for svarende til 4698 stemmer. 
 
2. Forslag om ændring af regnskabsåret til kalenderåret / 3. beslutning om korrigering 
af budget for indeværende regnskabsår til 5 kvartaler 
 

Uffe Madsen gennemgår og begrunder forslag 2 og 3 i henhold til den udsendte indbydelse og 
præsentationerne på dialogmøderne tidligere i år. 
Ulempen ved at ændre regnskabsåret er, at repræsentantskabet reelt først godkender årsregn-
skabet ¾ år efter regnskabsårets udløb. Årsregnskabet vil dog blive godkendt af DASU’s besty-
relse medio marts og efterfølgende blive udsendt til klubberne. Regnskabet vil blive fremlagt til 
godkendelse ved repræsentantskabsmødet i november sammen med budget for næste år. 
Prognose for driftsresultat pr. 31.12. vil også blive forelagt på repræsentantskabsmødet. 
 
I forhold til indeværende regnskabsår foreslår bestyrelsen, at budgettet korrigeres således at 
indeværende regnskabsår løber i 5 kvartaler. Det betyder, at budgettet for indeværende regn-
skabsår giver et underskud på ca. 1.5 mill., da der i 5. kvartal (01.10-31.12) stort set kun er ud-
gifter. 
En regnskabsafslutning pr. 31.12. vil give et mere retvisende billede af unionens økonomiske 
situation, idet kontingent- og licensindtægter indbetales for hele kalenderåret, og med en afslut-
ning pr. 30.09. uden periodisering af disse indtægter, svarer perioden for indtægter og udgifter 
ikke sammen. 
Derudover bliver regnskabet mere enkelt, idet en række mellemregningsposter, som figurerer 
pr. 30.9. – herunder bl.a. Team Danmark, Dansk Metal og løbsafgifter – er afsluttet pr. 31.12. 
 
Uffe afslutter sit indlæg og der begyndes en dialog med klubberne omkring budgettet, egenka-
pitalen, prognoser for efterfølgende regnskabsår og evt. flytning af repræsentantskabsmødet. 
 
Efterfølgende sætter dirigenten forslaget til afstemning. 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
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4. Eventuelt 

Der er ingen der ønsker ordet. 
 
Dirigenten takker for et godt mødet. 
 
Henrik Møller Nielsen 
Tak til Søren og tak til alle jer der er mødt på en hverdags aften. Tak for i dag og kom godt 
hjem. 
 
Referat godkendt af dirigent Søren Lyager 
 


