
 

 
Forslag til ændring af  

DASU’s reglement 1, 11.306 
Dette forslag kommer kun til afstemning såfremt forslaget om vedtægtsændringen af §12 

bliver vedtaget. 

 
Nugældende tekst Forslag til ændring 

11.306 
Det enkelte sportsudvalgs 

kompetence og funktion beskrives 
af bestyrelsen i et specifikt 
kommissorium i henhold til 

vedtægternes § 9 c). 
Ved konstateret afvigelse i givet 
kommissorium skal det enkelte 

sportsudvalg referere afvigelsen til 
bestyrelsen og fremkomme med 
plan(er) for genopretning af det 

givne forretningsområde. 
 
I særlige tilfælde kan det enkelte 

sportsudvalg efter aftale med 
Bestyrelsen foretage en opdeling 
og udvidelse af udvalgets 

kompetenceområde. 
Til varetagelse af de ændrede 
kompetenceområder foretages en 

opdeling af udvalgets medlemmer 
i to eller flere underudvalg, idet 
sportsudvalgets formand er 

formand for alle underudvalg. 
Bestyrelsen kan ved beskikkelse 
supplere sportsudvalget med indtil 

3 nye medlemmer. 
 
Bestyrelsen skal udarbejde nyt 

kommissorium, hvoraf opdeling 
mv. fremgår. Særlig skal fremgå 
hvilke udvalgsmedlemmer, der 

udgør de oprettede underudvalg. 

11.306 
Det enkelte sportsudvalgs 

kompetence og funktion beskrives 
af bestyrelsen i et specifikt 
kommissorium i henhold til 

vedtægternes § 9 c). 
Ved konstateret afvigelse i givet 
kommissorium skal det enkelte 

sportsudvalg referere afvigelsen til 
bestyrelsen og fremkomme med 
plan(er) for genopretning af det 

givne forretningsområde. 
 
Hvis et flertal af klubber i en given 

sportsgren er enige om, at et 
udvalg, ikke fungerer 
tilfredsstillende, skal bestyrelsen 

indkalde klubberne til en drøftelse 
af de problemer, klubberne mener 
der ligger til grund. 

Et flertal af klubber defineres i 
denne forbindelse som mere end 
50% af de klubber, der er i 

besiddelse af kørerlicenser til den 
givne sportsgren. 
 

  
I særlige tilfælde kan det enkelte 
sportsudvalg efter aftale med 

Bestyrelsen foretage en opdeling 
og udvidelse af udvalgets 
kompetenceområde. 

Til varetagelse af de ændrede 
kompetenceområder foretages en 
opdeling af udvalgets medlemmer 

i to eller flere underudvalg, idet 
sportsudvalgets formand er 
formand for alle underudvalg. 

Bestyrelsen kan ved beskikkelse 



 

 
supplere sportsudvalget med indtil 

3 nye medlemmer. 
 
Bestyrelsen skal udarbejde nyt 

kommissorium, hvoraf opdeling 
mv. fremgår. Særlig skal fremgå 
hvilke udvalgsmedlemmer, der 

udgør de oprettede underudvalg. 
 


