
 

 
FORSLAG nr. 7 

 

Forslag fra DASU’s bestyrelse til behandling på repræsentantskabsmødet 2019 
Hvis forslaget godkendes er det gældende fra næste års reglement. 

 

DASU’s reglement 1, 11.2 Bestemmelser for Amatør- og 

Ordensudvalget 
 

Nugældende tekst Forslag til ændring 

 

 

 
 

11.202 

Udvalget består af 5 medlemmer og 
sammensættes på følgende måde: 
 
3 faste medlemmer og 3 personlige 
suppleanter vælges af 
Repræsentantskabet efter indstilling fra 
Bestyrelsen. De 3 faste medlemmer og 3 
personlige suppleanter vælges for 3 år ad 
gangen dog således, at der afgår et 
medlem og dennes personlige suppleant 
hvert år. Genvalg er muligt.  
Endvidere vælger Repræsentantskabet 
efter indstilling fra Bestyrelsen 2 
medlemmer og 2 personlige suppleanter 

fra hvert sportsområde. 
Valg sker for et år ad gangen og genvalg 
kan finde sted.  
Disse medlemmer indtræder i udvalget, 
når der skal behandles sportslige sager, 
der angår det pågældende sportsområde. 
Ved behandling af sager om overtrædelse 
af Danmarks Idrætsforbunds 
dopingkontrolregulativ, indtræder 2 af 
dopingkontroludvalget udpegede 
medlemmer i udvalget. 

 

 
 

11.203 
De tre af Repræsentantskabet valgte 
medlemmer af udvalget (faste 
medlemmer) vælger imellem sig en 
formand og en næstformand. 
Valgperioden er et år, genvalg kan finde 
sted. Udvalget udpeger selv en sekretær, 

der ikke behøver at være medlem af 
udvalget. 

Pkt. 11.202 og 11.203 udgår, tilrettet 
tekst fra disse punkter sættes ind i 
vedtægternes §12 b 1). 
 
11.202 

Udvalget består af 5 medlemmer og 
sammensættes på følgende måde: 
 
3 faste medlemmer og 3 personlige 
suppleanter vælges af 
Repræsentantskabet efter indstilling fra 
Bestyrelsen. De 3 faste medlemmer og 3 
personlige suppleanter vælges for 3 år ad 
gangen dog således, at der afgår et 
medlem og dennes personlige suppleant 
hvert år. Genvalg er muligt.  
Endvidere vælger Repræsentantskabet 
efter indstilling fra Bestyrelsen 2 
medlemmer og 2 personlige suppleanter 

fra hvert sportsområde. 
Valg sker for et år ad gangen og genvalg 
kan finde sted.  
Sportsudvalgene udpeger 2 
sportsspecifikke medlemmer 
Disse medlemmer indtræder i udvalget, 
når der skal behandles sportslige sager, 

der angår det pågældende sportsområde. 
Ved behandling af sager om overtrædelse 
af Danmarks Idrætsforbunds 
dopingkontrolregulativ, indtræder 2 af 
dopingkontroludvalget udpegede 
medlemmer i udvalget. 

 
11.203 
De tre af Repræsentantskabet valgte 
medlemmer af udvalget (faste 
medlemmer) vælger imellem sig en 
formand og en næstformand. 
Valgperioden er et år, genvalg kan finde 
sted. Udvalget udpeger selv en sekretær, 

der ikke behøver at være medlem af 

udvalget. 

 


