DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION

VEDTÆGTER

VEDTÆGTER FOR DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION
§1
Navn.
Unionens navn er Dansk Automobil Sports Union (DASU).
Unionens hjemsted er Brøndby Kommune.
§2
Tilslutning til andre organisationer.
Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Federation
Internationale de l’Automobile (FIA), North European Zone (NEZ), Commission
Internationale de Karting (CIK), European Federation of Radiooperated Model
Automobiles (EFRA)
§3
Formål.
§
at fremme og samle dansk automobilsport
§
at virke for og støtte færdselssikkerhedsfremmende arbejde
§
at samarbejde med andre motorsportsorganisationer og andre
organisationer, der varetager fælles interesser.
§
at repræsentere automobilsporten overfor myndigheder og offentlighed.
§
at repræsentere dansk automobilsport overfor udlandet
§
at udøve sportsmyndigheden i Danmark, (Autorité Sportive Nationale ASN)
§4
Medlemmer.
Som medlem kan optages enhver dansk automobilklub indenfor unionens
område, som ikke er medlem af nogen anden automobilsports organisation. For
optagelse kræves, at klubben har mindst 25 medlemmer. Unionens bestyrelse
kan dog dispensere herfra i særlige tilfælde.
Enhver optagelse som medlem sker foreløbigt ved godkendelse af bestyrelsen.
Endelig optagelse sker på førstkommende repræsentantskabsmødet efter
indmeldelsen ved simpel stemmeflerhed.
Såfremt en klub nægtes optagelse af bestyrelsen, kan klubben forlange
afgørelsen forelagt førstkommende repræsentantskabsmøde.
Alle medlemsklubbers vedtægter skal være i overensstemmelse med
vedtægterne for Dansk Automobil Sports Union og Danmarks Idræts-Forbund,
og skal angive hjemsted, værneting og tegningsregel.
De nærmere regler for optagelse af nye klubber fastsættes af bestyrelsen.
§5
Kontingent.
Hver medlemsklub betaler pr. klubmedlem et helårligt kontingent, der
fastsættes på det årlige repræsentantskabsmøde for det følgende kalenderår.
For særlige persongrupper kan bestyrelsen fastsætte et afvigende kontingent.
§6
Forpligtelser.
Medlemsklubberne og deres medlemmer er forpligtede til at overholde
unionens vedtægter, reglement 1 og underliggende reglementer, administrative
bestemmelser, samt til at betale de af unionen vedtagne afgifter.
Nærværende vedtægter har fortrin foran alle reglementer og administrative
cirkulærer.
Dansk Automobil Sports Union og dens medlemsklubber skal endvidere
underkaste sig Danmarks Idræts-Forbunds love, ordens- og
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udelukkelsesbestemmelser samt alle i henhold hertil af idrætsforbundet og dets
organer trufne bestemmelser.
Dansk Automobil Sports Union skal yde Danmarks Idræts-Forbund og dets
organer enhver bistand, der måtte forlanges til varetagelse af idrætsforbundets
opgaver, herunder i samarbejde med idrætsforbundet at gennemføre fornøden
dopingkontrol ved idrætsforbundets foranstaltning.
Medlemsklubberne er endvidere forpligtede til umiddelbart efter hver
generalforsamling at indsende fortegnelse over klubbens bestyrelse samt til at
underrette unionen om eventuelle ændringer i årets løb.
Ligeledes er klubberne forpligtede til at underrette unionen om den til enhver
tid gældende klubadresse.
Udmeldelse af unionen skal ske skriftligt til sekretariatet.
§7
Unionens ledelse.
Unionen ledes af et repræsentantskab og en bestyrelse. Repræsentantskabet er
unionens højeste myndighed.
§8
Repræsentantskabet.
a) Sammensætning
Repræsentantskabet for Dansk Automobil Sports Union består af formændene
for samtlige klubber under unionen eller de med behørig skriftlig fuldmagt
forsynede stedfortrædere.
Repræsentantskabet ledes af formanden for Dansk Automobil Sports Unions
bestyrelse.
Repræsentantskabet kan udpege en præsident for unionen, for et år ad
gangen. Unionens præsident har kun repræsentative opgaver.
b) Repræsentation
Alle klubber har pligt til at være repræsenteret ved repræsentantskabsmødet.
Manglende repræsentation medfører bødestraf efter bestyrelsens nærmere
afgørelse. Retten for en klub til at stemme på repræsentantskabsmødet er dog
betinget af, at klubben ikke står i restance til unionen, samt har opfyldt rettidig
indberetningspligt overfor Danmarks Idræts-Forbund.
Klubberne har udover formanden eller befuldmægtiget ret til at sende en
bisidder.
En klubs repræsentant kan, foruden egne stemmer, efter skriftlig fuldmagt,
repræsentere indtil to andre klubbers stemmer.
c) Møder
Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes fortrinsvis den tredje weekend i
november. Det endelige tidspunkt fastsættes på det foregående års
repræsentantskabsmøde.
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, såfremt dette besluttes af et
flertal af bestyrelsen.
Herudover kan en tredjedel af unionens medlemsklubber forlange, at der
indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde.
Begæring skal være skriftlig og angive emner til dagsorden for det
ekstraordinære repræsentantskabsmøde
Indkaldelse til repræsentantskabsmøde skal ske med mindst tre ugers varsel,
enten ved brev eller ved meddelelse i unionens officielle medlemsblad.
Dagsorden skal udsendes sammen med indkaldelsen.
Skriftlig beretning fra DASU’s formand og for sportsudvalgene lægges på
www.dasu.dk senest 8 dage før mødet.
Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes fortrinsvist på skift, henholdsvis
vest/øst for Storebæltsbroen.
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Medlemmer af bestyrelse og udvalg har pligt til at deltage i
repræsentantskabsmøderne, med mindre der foreligger lovligt forfald.
Repræsentanter fra Danmarks Motor Union (DMU) pressen samt opstillede
kandidater til DASU’s bestyrelse og sportsudvalg har ret til at overvære
repræsentantskabsmødet som gæster. Repræsentantskabsmødet kan med
simpel majoritet vedtage, at disse ikke må overvære visse punkter af mødet.
Unionens daglige leder skal drage omsorg for, at der føres protokol over det på
repræsentantskabsmødet passerede.
Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal mindst omfatte
følgende:
1.
Valg af dirigent og stemmeindsamlere
2.
Formandens beretning, inkl. spørgsmål til skriftlige beretninger.
3.
Godkendelse af revideret årsrapport og orientering om status på
indeværende regnskabsår
4.
Behandling af indkomne forslag
5.
Optagelse/eksklusion af klubber
6.
Godkendelse af budget, herunder kontingent
7.
Valg af formand (hvert 3. år) og eventuel valg af præsident
8.
Valg af to medlemmer til bestyrelsen og to suppleanter, herunder
præsentation af kandidater
9.
Valg af sportsudvalgsformænd
10.
Valg af medlemmer til sportsudvalg, herunder præsentation af
kandidater
9.
Valg af medlemmer til Amatør- og Ordensudvalget
10.
Valg af interne revisorer
11.
Eventuelt og temadrøftelse
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.
e) Forslag
Udover klubber kan et flertal i unionens bestyrelse fremsætte forslag til
behandling på repræsentantskabsmødet.
Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være
bestyrelsen i hænde senest fire uger før det pågældende møde.
Forslag, der skal behandles på et repræsentantskabsmøde, samt indstillinger til
valg af medlemmer af bestyrelsen og sportsudvalg, lægges på www.dasu.dk
senest 8 dage før mødet.
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§9
Bestyrelsen.
a) Sammensætning
Dansk Automobil Sports Union ledes af en bestyrelse på i alt 7 medlemmer:
Formand og 6 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen suppleres af 1 suppleant, der indtræder ved formand eller
bestyrelsesmedlems afgang.
b) Valgperioder
Formanden og bestyrelsesmedlemmerne vælges for 3 år ad gangen.
Valgt til bestyrelsen er de to kandidater der opnår flest stemmer. 1. suppleant
er den kandidat, der opnår 3. flest stemmer, 2. suppleant er den kandidat der
opnår 4. flest stemmer. Suppleanterne vælges for 1 år ad gangen.
Ved et bestyrelsesmedlems afgang i løbet af året, indtræder 1. suppleanten til
førstkommende repræsentantskabsmøde. Ved yderligere afgang indtræder 2.
suppleanten også til førstkommende repræsentantskabsmøde o.s.v.
Ved næstfølgende repræsentantskabsmøde efter at en suppleant er indtrådt i
bestyrelsen, foretages valg af de opstillede kandidater for perioder, der sikrer,
at der fremover afgår 2 medlemmer af bestyrelsen hvert år. De to kandidater,
der opnår flest stemmer er valgt for tre år, de efterfølgende indtræder for 2
henholdsvis 1 år for at sikre de korrekte valgperioder fremover.
Genvalg kan finde sted.
På første bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet udpeger bestyrelsen
af sin midte en næstformand. Næstformanden er stedfortræder for formanden.
I tilfælde af formandens afgang før valgperiodens udløb, indtræder
næstformanden.
c) Bestyrelsens ansvar overfor repræsentantskabet
Bestyrelsen har ansvaret for unionens fremtidige udvikling og fastsætter
strategiske mål for denne og udarbejder handlingsplaner for at nå disse mål.
Bestyrelsen har ansvaret for unionens drift, herunder økonomiske, sportslige
og medlemsmæssige anliggender.
Bestemmelser for unionens drift meddeles gennem reglementer, og
administrative bestemmelser.
Bestyrelsens overordnede sportslige ansvar udøves igennem udstedelse af
generelle og konkrete kommissorier til sportsudvalg.
d) Tegningsret
Unionen tegnes af formand eller næstformand i forening med yderligere et
bestyrelsesmedlem eller generalsekretæren i forening med et medlem af
bestyrelsen
e) Møder
Bestyrelsen afholder møde mindst 6 gange årligt, eller så ofte formanden finder
det påkrævet, eller når mindst en tredjedel af bestyrelsens medlemmer
begærer det.
Derudover skal bestyrelsen afholde mindst 2 årlige dialog- og temamøder med
sportsudvalg og tværgående udvalg.
Bestyrelsen skal drage omsorg for, at der føres protokol over det på
bestyrelsesmøderne passerede, samt at der til bestyrelsesmedlemmerne
udsendes referat af hvert møde. Godkendt referat offentliggøres på DASU’s
hjemmeside.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Alle bestyrelsens beslutninger sker ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af
stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær næstformandens stemme
afgørende.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede,
dog skal enten formanden eller næstformanden være til stede.
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f) Andet bestyrelsen vedrørende
Hvert år indsender Dansk Automobil Sports Union til Danmarks Idræts-Forbund
en fortegnelse over sine bestyrelsesmedlemmer, samt meddeler ethvert
formandsskift.
Personer, der bestrider tillidshverv for unionen, kan efter bestyrelsens
beslutning modtage økonomisk godtgørelse for deres arbejde.
§ 10
Opstilling af kandidater.
a)
Repræsentantskabets valg af formand, bestyrelse og sportsudvalg vælges
blandt de af klubbernes bestyrelser indstillede kandidater, der har tilkendegivet
at være villig til valg, og har det nedenfor angivne antal klubber som stillere.
Ethvert medlem af en klub under unionen kan indstilles og er valgbar til
formandspost, bestyrelse og sportsudvalg. DASU’s formand må dog ikke være
medlem af bestyrelsen i en medlemsklub.
b)
Indstilling af kandidater sker elektronisk eller pr. brev til Unionens sekretariat,
idet følgende fremgangsmåde følges:
Senest 1. hverdag i oktober hvert år offentliggøres på DASU’s hjemmeside
en oversigt over kandidater, der er på valg med tilkendegivelse af, om disse
er villige til genvalg.
Samtidig indkaldes, med frist den 30. oktober kl. 23:59, kandidater til
formand, bestyrelse og sportsudvalg. Formand og bestyrelsen skal have 5
klubber og sportsudvalg én klub som stillere.
Kandidater, der ikke allerede har tilkendegivet villighed til genvalg, skal med
samme frist, pr. mail eller brev tilkendegive at de er villige til valg.
Nyindstillede kandidater skal med samme frist skriftligt tilkendegive at de er
villige til valg.
Listen over kandidater, der opfylder de formelle betingelser med antal
stillere og erklæring om villighed til valg, offentliggøres løbende på DASU’s
hjemmeside.
Bestyrelsen har, såfremt der ikke er kandidater nok den 1. november, pligt til
at supplere kandidatlisterne senest 5. november.
§ 11
Daglig ledelse.
Ansvaret for unionens daglige ledelse påhviler bestyrelsen.
Unionens daglige ledelse varetages af en daglig leder, hvis kompetence og
øvrige ansættelsesvilkår fastsættes i en af bestyrelsen godkendt kontrakt. Den
daglige leder refererer i den daglige drift til bestyrelsen.
Til at bistå den daglige leder er et sekretariat. De i sekretariatet ansatte, må
ikke være medlemmer af unionens bestyrelse, repræsentantskab eller
sportsudvalg, ligesom de ikke må have sæde i bestyrelsen for nogen national
automobil- eller motorsportsklub, union eller sådannes udvalg.
De i sekretariatet ansatte, må ikke deltage i nogen af medlemsklubbernes
arrangementer som medlem af konkurrenceledelsen.
§ 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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a) Udvalgstyper
Der skal/kan nedsættes/vælges udvalg, inden for følgende overordnede
udvalgstyper:
1) Amatør- og ordensudvalg.
Der skal nedsættes et amatør- og ordensudvalg. Nærmere bestemmelser for
udvalgets funktion beskrives i reglement 1.
2) Sportsudvalg.
Der skal nedsættes sportsudvalg svarende til unionens sportsområder.
Nærmere bestemmelser for sportsudvalgenes funktioner beskrives i reglement
1, suppleret med konkrete kommissorier.
3) Sikkerhedsudvalget
Der skal nedsættes et sikkerhedsudvalg til varetagelse af alle
sikkerhedsmæssige spørgsmål i unionen. Nærmere bestemmelser for udvalgets
funktion beskrives i reglement 1, suppleret med konkrete kommissorier.
4) Miljøudvalg
Der skal nedsættes et miljøudvalg til varetagelse af alle miljømæssige
spørgsmål i unionen. Nærmere bestemmelser for udvalgets funktion beskrives i
reglement 1, suppleret med konkrete kommissorier.
5) Historisk Udvalg
Der skal nedsættes et historisk udvalg til varetagelse af unionens tekniske
anliggender for historiske biler. Nærmere bestemmelser for udvalgets funktion
beskrives i reglement 1, suppleret med konkrete kommissorier.
6) Disciplinærudvalg
Der skal nedsættes et disciplinærudvalg, der har til opgave af træffe afgørelse i
alle disciplinærsager, samt sager om skærpet straf. Nærmere bestemmelser for
udvalgets funktion beskrives i reglement 1, suppleret med konkrete
kommissorier.
7) Tværgående udvalg.
Der kan nedsættes udvalg til varetagelse af tværgående funktioner i unionen.
Dog skal der nedsættes et eliteudvalg. Nærmere bestemmelser for de
tværgående udvalgs funktioner beskrives i reglement 1, suppleret med
konkrete kommissorier.
8) Ad hoc udvalg
Der kan nedsættes ad hoc udvalg, til varetagelse af helt specifikke funktioner,
med tidsmæssig defineret periode. Ad hoc udvalgs opgaver, ansvar og
kompetencer beskrives i konkrete kommissorier.
b) Sammensætning og valg
Der kan kun vælges eller beskikkes personer til udvalg, der er medlem af en
klub under DASU.
1) Amatør- og ordensudvalg:
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.
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
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dopingkontrolregulativ, indtræder 2 af dopingkontroludvalget udpegede
medlemmer i udvalget.
Medlemmer af DASU’s bestyrelse kan ikke vælges til A&O-udvalget.
De tre af repræsentantskabet valgte medlemmer af udvalget (faste
medlemmer) vælger imellem sig en formand og en næstformand.
Udvalget udpeger selv en sekretær, der ikke behøver at være medlem af
udvalget.
2) Sportsudvalg:
Formand og udvalgsmedlemmer beskikkes og afbeskikkes af bestyrelsen
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.
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.
3) Sikkerhedsudvalget:
Sikkerhedsudvalget består af 5 medlemmer inkl. udvalgsformanden. Formand
og udvalgsmedlemmer beskikkes og afbeskikkes af bestyrelsen.
4) Miljøudvalg
Formand og udvalgsmedlemmer beskikkes og afbeskikkes af bestyrelsen
5) Historisk Udvalg:
Formand og udvalgsmedlemmer beskikkes og afbeskikkes af bestyrelsen
6) Disciplinærudvalg
Formand og udvalgsmedlemmer beskikkes og afbeskikkes af bestyrelsen.
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7) Tværgående udvalg:
Udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer beskikkes og afbeskikkes af
bestyrelsen.
8) Ad hoc udvalg
Udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer beskikkes og afbeskikkes af
bestyrelsen.
§ 13
Regnskab.
Unionens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
Repræsentantskabet vælger årligt to interne revisorer. Disse foretager med
udgang i unionens rutiner en kritisk gennemgang af årsrapporten i forbindelse
med den årlige revision.
Revideret årsrapport forelægges repræsentantskabet til godkendelse.
Bestyrelsen skal antage ekstern revisor, der enten skal være statsautoriseret
eller registreret revisor.
§ 14
Medlemsblad.
Repræsentantskabet kan med simpel stemmeflerhed vedtage, at unionen
udgiver et medlemsblad, der i så fald er obligatorisk for alle klubmedlemmer,
der betaler kontingent.
§ 15
Klubmedlemmernes forpligtelser.
En person kan ikke blive optaget som medlem eller være medlem af en klub
under Dansk Automobil Sports Union, medmindre den pågældende har betalt
skyldigt kontingent eller anden gæld til klubber, unionen eller organisationer,
med hvem Dansk Automobil Sports Union har indgået særlige aftaler.
En person kan ikke blive optaget som medlem eller være medlem af en klub,
såfremt den pågældende er ekskluderet som medlem af en anden klub under
unionen, medmindre dette godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan af
medlemmet eller klubben indbringes for førstkommende
repræsentantskabsmøde, der afgør spørgsmålet ved almindelig stemmeflerhed.
§ 16
Eksklusion af klubber.
Eksklusion af klubber afgøres af bestyrelsen. Denne afgørelse kan indbringes
for det nærmest følgende repræsentantskabsmøde.
Indbringelse for repræsentantskabsmødet af eksklusion har opsættende
virkning på bestyrelsens afgørelse.
Straf eller eksklusion af medlemmer.
Såfremt et medlem begår en handling, der strider mod ånd eller bogstav i
DASU’s love, i et udvalgsreglement, udviser en optræden, der strider mod
almindelig sømmelighed eller skader unionens omdømme, kan medlemmet
straffes efter bestemmelserne i reglement 1.
I særlige tilfælde kan et medlem ekskluderes fra unionens aktiviteter efter
nedenfor anførte regler:
Efter indstilling fra et udvalg, er bestyrelsen bemyndiget til at ekskludere et
medlem fra enkelte aktiviteter, eller fra samtlige unionens aktiviteter. I
sidstnævnte tilfælde kan medlemmets licens inddrages. Bestyrelsen kan på
eget initiativ tage en sag om eksklusion af et enkelt medlem op.
Et ekskluderet medlem skal samtidig med, eller umiddelbart efter, eksklusionen
gøres bekendt med sine appelmuligheder.
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Et ekskluderet medlem kan gennem sin klub appellere afgørelsen til DASU’s
amatør og ordensudvalg efter gældende appelregler.
Amatør og ordensudvalgets afgørelse kan indbringes for DIF’s appeludvalg efter
gældende regler.
Eksklusion af enkelte medlemmer kan ikke indbringes for DASU’s
repræsentantskab.
I sager om eksklusion skal den eller de, der er berørt af sagen, altid have
mulighed for at udtale sig på de møder der bliver afholdt.
§ 17
Opløsning.
Opløsning af unionen kan kun ske på et repræsentantskabsmøde, hvor to
tredjedele af unionens stemmer er repræsenterede. Mindst tre fjerdedele af
disse stemmer skal være for beslutningen.
Såfremt det fornødne antal stemmer, ikke er repræsenteret, men vedtagelse
dog har fundet sted med tre fjerdedeles majoritet af de på mødet
repræsenterede stemmer, skal der indenfor en måned indkaldes til
et nyt repræsentantskabsmøde, hvor det på det foregående
repræsentantskabsmøde vedtagne forslag i uændret form kan endeligt
vedtages med tre fjerdedeles majoritet af de på mødet repræsenterede
stemmer.
Såfremt unionen opløses, skal dens formue på opløsningsdatoen tilfalde en
eller flere institutioner med et almennyttigt eller almenvelgørende formål efter
repræsentantskabets nærmere bestemmelse.
Det repræsentantskabsmøde, hvorpå opløsningen finder sted, træffer
bestemmelse om unionens arkiv.
Vedtaget på ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 26. januar 1996 på
Hotel Nyborg Strand, Nyborg, og ændret på følgende
repræsentantskabsmøder:
15.
21.
20.
18.
23.
23.
23.
27.
19.
25.
24.
22.
28.
27.
24.
30.
22.
21.
19.
18.
30.
16.
14.
20.

november 1997 på H.C. Andersen hotel, Odense
november 1998 på Scandic hotel, Kolding.
november 1999 på Scandic hotel, Roskilde
november 2000 på Scandic Hotel, Hvidovre
november 2001 på Scandic Hotel, Aalborg
november 2002 på Scandic Hotel, Odense
november 2003 på Scandic Hotel, Roskilde
november 2004 på Bygholm Park, Horsens
november 2005 På Odense Congress Center
november 2006 i Idrættens Hus, Brøndby
november 2007 på Scandic Hotel, Silkeborg
november 2008 på Scandic Hotel, Odense
november 2009 på Scandic Århus Vest
november 2010 i Idrættens Hus, Brøndby
november 2012 på Scandic Hotel, Odense
november 2013 i Idrættens Hus, Brøndby
november 2014, Hotel Opus, Horsens
november 2015, Vissenbjerg Storkro
november 2016, Idrættens Hus, Brøndby
november 2017, Scandic Byholm Park, Horsens
maj 2018, Scandic Hotel, Odense
november 2019, Idrættens Hus, Brøndby
november 2020, Vejen Sports Hotel
november 2021, Idrættens Hus, Brøndby
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