FORSLAG nr. 2
Forslag fra L.U.G til behandling på repræsentantskabsmødet 2019.
Hvis forslaget godkendes, er det gældende fra næste års reglement
DASU’s vedtægter § 8
Nugældende tekst
§8
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 pr. 30. september.
Der kan være begrænsninger i
stemmeretten for bestemte grupper af
klubmedlemmer. Begrænsningerne skal
være anført i reglement 1.
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.

Forslag til ændring
§8
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 pr. 30. september.
Der kan være begrænsninger i
stemmeretten for bestemte grupper af
klubmedlemmer. Begrænsningerne skal
være anført i reglement 1.
Ved valg til bestyrelsen kan hver klub
stemme på det antal medlemmer der skal
vælges minus 1, dog mindst 1. *
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 minus 1, dog mindst 1 *
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

* Eksempel der skal vælges 3 medlemmer så kan der der stemmes på flg antal medlemmer
2 – 1 eller blankt. Hvis der skal vælges 1 medlem kan der stemmes på 1 medlem eller blankt

