
 

 
FORSLAG nr. 1 

 

Forslag fra DASU’s bestyrelse til behandling på repræsentantskabsmødet 2019 
 

DASU’s reglement 1, administrative rettelser 
 

Nugældende tekst Forslag til ændring 

 

12.209 
Forevisning af licens 
Enhver deltager 
(kører/anmelder/mekaniker) i en 
konkurrence eller træning skal på 
forlangende af en official fremvise sin 
licens. 

Såfremt en deltager ikke kan fremvise 
gyldig licens, skal dommeren/-
løbslederen forlange erlagt et depositum 
og en bøde. Dommer/løbsleder 
indberetter den pågældende og overfører 
beløbet til DASU. 

Størrelsen af dette fastsættes hvert år af 
bestyrelsen (Se ADM CIR H 1). 
Hvis den krævede licens forevises til 
DASUs sekretariat inden 8 dage, 
tilbagebetales depositummet. 
 
 
11.306 
1. og 2. suppleant til hvert udvalg vælges 
i henhold til DASU’s vedtægter § 12. Som 
suppleant er valgt de kandidater, der 
uden at opnå valg, får flest og næst flest 
stemmer. Suppleanterne er på valg hvert 
år. 

 
11.307 
Hvis et udvalgsmedlem i løbet af 
valgperioden udtræder permanent af 
udvalget, indtræder 1. suppleanten, ved 
yderligere afgang indtræder 2. 
suppleanten. Bestyrelsen er herefter 
pligtig til at udpege en ny suppleant. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

12.209 
Forevisning af licens 
Enhver deltager 
(kører/anmelder/mekaniker) i en 
konkurrence eller træning skal på 
forlangende af en official fremvise sin 
licens. 

Såfremt en deltager ikke kan fremvise 
gyldig licens, skal det indberettes til 
dommeren/-løbslederen forlange erlagt et 
depositum og som ikender en bøde. 
Dommer/løbsleder indberetter den 
pågældende og overfører beløbet til 

DASU. 
Størrelsen af dette fastsættes hvert år af 
bestyrelsen (Se ADM CIR H 1). 
Hvis den krævede licens forevises til 
DASUs sekretariat inden 8 dage, 
tilbagebetales depositummet. 
 
11.306 
Punkt slettes, teksten fremgår i 
vedtægterne §12 b 1 
 
 
 
 

 
11.307 
Hvis et udvalgsmedlem i løbet af 
valgperioden udtræder permanent af 
udvalget, indtræder 1. suppleanten, ved 
yderligere afgang indtræder 2. 
suppleanten.  
Tekst slettes, teksten fremgår i 
vedtægterne §12 b 1 
 
Disse to linjer overføres til vedtægternes 
§12 b 1:  
Bestyrelsen er herefter pligtig til at 
udpege en ny suppleant. 

 
 
 
 



 

 
 
12.407 
Officiallicenser Sidste afsnit: 
Officialkort udfærdiges af sekretariatet og 
tilsendes klubben direkte inden 8 dage 
efter kursuslederen har givet meddelelse 
om bestået kursus. 
Kortene udfyldes med kategori og 
gyldighedsperiode i henhold til 

sportsreglementernes bestemmelser. 
Opdateret officialliste lægges løbende på 
www.dasu.dk 
Ved eventuel suspension o.l. skal 
officialkortet omgående indsendes til 
DASU’s sekretariat. 
 
13.701 
Størrelsen af efterfølgende nationale 
afgifter fastsættes hvert år af DASU’s 
bestyrelse og meddeles i ADM CIR H-1. 
De internationale afgifter fastsættes hvert 
år af hhv. FIA og EFRA og kan fås oplyst 
hos DASU’s sekretariat. 

 
12.407 
Officiallicenser Sidste afsnit: 
Officialkort udfærdiges af sekretariatet og 
tilsendes klubben direkte inden 8 dage 
efter kursuslederen har givet meddelelse 
om bestået kursus. 
Kortene udfyldes med kategori og 
gyldighedsperiode i henhold til 

sportsreglementernes bestemmelser. 
Opdateret officialliste lægges løbende på 
www.dasu.dk  DASUs intranet. 
Ved eventuel suspension o.l. skal 
officialkortet omgående indsendes til 
DASU’s sekretariat. 
 
13.701 
Størrelsen af efterfølgende nationale 
afgifter fastsættes hvert år af DASU’s 
bestyrelse og meddeles i ADM CIR H-1.  
H-4. De internationale afgifter fastsættes 
hvert år af hhv. FIA og EFRA og kan fås 
oplyst hos DASU’s sekretariat. 

 
 

 


