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DASUs fonde

BANEFOND
DASU’s bestyrelse har på møde 8/84-85 den 21. oktober 1985 oprettet DASU’s banefond.
Formålet med banefonden er at tilvejebringe økonomiske midler til oprettelse af
bilsportsbaner.
De økonomiske midler tilvejebringes på følgende måder:
 Hensættelser af unionens årlige overskud efter bestyrelsens skøn.
 Sportsbøder ikendt af B-, K- og MRC-udvalgene,
 Gennem donationer.
Unionens bestyrelse disponerer over fondens formue. Denne kan anvendes enten som direkte
tilskud eller som lån til oprettelse af nye baner, udvidelse eller forbedring af eksisterende.
Under oprettelse falder også undersøgelser, målinger m.v. inden selve anlæggelsen starter.
Fondens formue indgår som reservation i unionens regnskab.
Bestyrelsen kan ved simpelt flertal træffe beslutning om fondens ophævelse.
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Således vedtaget på bestyrelsesmøde 6/87 den 17. august 1987.
DASU UDVIKLINGS- og INITIATIVFOND
Formål
Formålet med ”DASU’s udviklings- og initiativfond” er, at tilvejebringe og uddele
økonomiske ressourcer til konkrete udviklingsopgaver og – initiativer, der kan udvikle og
fremme dansk automobilsport.
Økonomiske ressourcer
De økonomiske ressourcer kan tilvejebringes på følgende måder:






Hensættelser fra DASU’s årlige overskud eller formue, efter bestyrelsens skøn.
Fast budgetpost i DASU’s samlede årsbudget, størrelse efter bestyrelsens skøn.
Fra DASU’s banefond og urfond, efter bestyrelsens skøn.
DIF’s breddemidler.
Gennem donationer.

Udviklings- og initiativfondens økonomiske midler indgår som reservation i unionens
regnskab.
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Årlige ressourcer:
DASU’s bestyrelse disponerer, ved simpelt flertal, over de økonomiske ressourcer i
udviklings- og initiativfonden, og afsætter i hvert budgetår en samlet ressource til
udviklingsarbejde inden for unionens regi. De økonomiske ressourcer må kun anvendes til
bestyrelses godkendte udviklingsprojekter/indsatsområder til gavn for dansk automobilsports
udvikling, og ikke til aktiviteter inden for ordinær drift.
Ansøgningsprocedure:
De respektive udvalg (sportsudvalg, teknik- og miljøudvalg, tværgående udvalg og ad hoc
udvalg) udarbejder kort beskrivelse af ønskede udviklingsprojektet/indsatsområder, der
samtidig fungerer som ansøgning til bestyrelsen. Der anvendes en speciel udarbejdet
standardblanket, hvor projektet beskrives, mål angives, perioden defineres og budgettet
angives.
Ansøgning/beskrivelse af udviklingsprojekt/indsatsområde tilsendes bestyrelsen medio
august. Ved budgetmødet medio september, udvælger og prioriterer bestyrelsen blandt de
indkomne ansøgninger, og tildeler ressourcer til de udvalgte projekters gennemførelse.
Godkendte udviklingsprojekter / indsatsområder:
Godkendte udviklingsprojekter/indsatsområder indføres i de enkelte udvalgs budgetter i
afsnittet ”Udviklingsbudget”. Respektive udvalg er ansvarlig for gennemførelse af projektet
og overholdelse af det godkendte budget.
Tildelte udviklingsmidler må kun anvendes til det pågældende godkendte projekt. Ikke
anvendte midler, tilbageføres til ”DASU’s udviklings- og initiativfond”.
Når udviklingsprojektet/indsatsområdet er gennemført afrapporteres til bestyrelsen, evt. inkl.
gennemført evaluering, samt vedlagt specifikt regnskab for projektet.
FORSIKRINGSFOND
Formål:
Formålet med forsikringsfonden er at tilvejebringe økonomiske midler til
sikkerhedsfremmende arbejde i DASU.
Midler:
De økonomiske midler tilvejebringes på følgende måder:
 Hensættelser af unionens årlige overskud efter bestyrelsens skøn.
 Overskud fra salg af arbejdsskadeforsikringer
 Samarbejdsaftale med Tryg
 Gennem donationer.
Disposition:
Unionens bestyrelse disponerer over fondens formue. Denne kan anvendes enten som direkte
tilskud eller som lån til sikkerhedsfremmende arbejde.
Fondens formue indgår som reservation i unionens regnskab.
Bestyrelsen kan ved simpelt flertal træffe beslutning om fondens ophævelse.

