DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION______________
Bestyrelsen

Kommissorium
for
Eliteudvalget
Nærværende kommissorium udarbejdet og godkendt af DASUs bestyrelse, er gældende for
DASUs Eliteudvalg.
DASUs repræsentantskab og bestyrelse har i overensstemmelse med Reglement 1 nedsat et
Eliteudvalg til varetagelsen af unionens elitearbejde.
I nærværende kommissorium er anført de opgaver og dermed det ansvar, dette indebærer.
1

Formål
Eliteudvalgets formål er at forestå udvælgelse og den sportslige udviklingen af talenter

med potentiale til internationale topplaceringer inden for alle sportskategorier,
herunder dog især som aftalt i samarbejdet med Team Danmark.
2

Ansvar og kompetence
Eliteudvalget er bestyrelsens sagkyndige rådgiver i alle spørgsmål omhandlende
talentudvikling og elitearbejde.

Eliteudvalget tildeles DASUs samlede budget på området, herunder indtægter
fremkommet via sponsorer og samarbejdspartner.
Eliteudvalgets ansvar og kompetencer i øvrigt fremgår af Reglement 1 pkt. 11.802
3

Udvalgets medlemmer
Udvalget består af en formand og et antal (pt. 3 + 1 aktivrepræsentant) medlemmer, der med
undtagelse af aktivrepræsentant (er) alle beskikkes af DASUs bestyrelse.

4.

Ansvarsområder
• Ansvar for, og tilsyn med, det daglige samarbejde med DASUs sportschef
• Ansvar for udarbejdelse og implementering af gældende samarbejdsaftaler DASU og
Team Danmark
• Ansvar for at rådgive sportsudvalg i spørgsmål vedr. elite- og talentmæssige forhold
• Ansvar for udarbejdelse og implementering af elite- og talentudviklings koncepter
• Ansvar for indhold vedr. elitemæssige emner på DASUs hjemmeside, udsendelse af
nyhedsbreve, afholdelse pressemøder etc.
• Ansvarlige for udpegning af en eller flere aktivrepræsentanter i DASU Eliteudvalg
• Ansvar for regnskabsaflægning for tildelte elitemidler

5.

Opgaver
• Forestå gennemførelse af opgaver aftalt i samarbejdsaftale med Team Danmark
• Udtage aktive til indplacering og tildeling af støtte
• I samarbejde med sportschef at søge eksterne sponsormidler til elitearbejdet, med
særlig fokus på Racing for Denmark
• Udarbejde ny Elitevision 2024

6

Varighed og ajourføring
Dette kommissorium dækker kalenderperioden 2020.
Bestyrelsen kan til enhver tid ændre kommissoriet.

