Forslag til ændring af
DASU’s vedtægter §12
Nugældende tekst
§ 12
Udvalg
Unionens aktiviteter varetages af et antal
udvalg, nedsat af bestyrelsen, idet alle
sportsudvalg dog vælges af
repræsentantskabet jf. § 8 d).
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b) Sammensætning og valg
Der kan kun vælges eller beskikkes
personer til udvalg, der er medlem af en
klub under DASU.
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2) Sportsudvalg:
Et sportsudvalg består af 4 medlemmer
og 1 udvalgsformand
I særlige tilfælde, og efter aftale med det
valgte sportsudvalg, kan bestyrelsen
supplere et sportsudvalg med indtil 3
medlemmer i tilfælde af, at særlige
forretningsområder lægges ind under et
udvalg, eller særlige forhold i øvrigt gør
sig gældende. Udvidelsen af udvalget fra
5 til 8 medlemmer skal efterfølgende
godkendes på et
repræsentantskabsmøde, ligesom de
udpegede medlemmer skal – det ene
medlem vælges for et år og de(t) øvrige
for to år.
Sportsudvalgsmedlemmer vælges for 2 år
ad gangen, af repræsentantskabet blandt
de opstillede kandidater, suppleanter er
de 2 kandidater som ikke opnår valg til
sportsudvalget, og dette således at den
kandidat der har opnået flest stemmer er
1. suppleant og den kandidat der har
opnået næst flest stemmer er 2.
suppleant. Suppleanter vælges for 1 år
ad gangen. Sportsudvalgsformændene
vælges af repræsentantskabet for 2 år ad
gangen, blandt de opstillede
formandskandidater til det respektive
sportsudvalg.
Medlemmer af DASU’s bestyrelse kan
ikke vælges til et sportsudvalg.
Sportsudvalgene konstituerer sig selv
med næstformand og øvrige
udvalgsbestemte funktioner.
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Ved formandens afgang i løbet af året
indtræder næstformanden som formand
til førstkommende
repræsentantskabsmøde.
Herefter vil 1. suppleanten indtræde i
udvalget til næstkommende
repræsentantskabsmøde.
Ved et udvalgsmedlems afgang i løbet af
året, indtræder 1. suppleanten til
førstkommende repræsentantskabsmøde.
Ved yderligere afgang indtræder 2.
suppleanten også til førstkommende
repræsentantskabsmøde o.s.v.
Bestyrelsen er herefter pligtig til at
udpege en ny suppleant.
Ved næstfølgende
repræsentantskabsmøde efter at en
suppleant er indtrådt i et udvalg,
foretages valg af de opstillede kandidater
for perioder, der sikrer, at der fremover
afgår 2 medlemmer af udvalget hvert år.
De kandidater, der opnår flest stemmer,
er valgt for to år, de efterfølgende
indtræder i udvalget for 1 år for at sikre
de korrekte valgperioder fremover.
Bestyrelsen kan i helt særlige tilfælde, og
frem til først kommende
repræsentantskab, udskifte hele eller dele
af et sportsudvalg, hvis udvalget ikke
fungerer i henhold til bestemmelserne i
Reglement 1 eller ikke varetager
pågældende sportsområdes tarv.
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