
 

 
FORSLAG nr. 1 opstilling af kandidater 

 

Forslag fra DASUs bestyrelse til behandling på repræsentantskabsmødet 2022 
 

DASUs vedtægter §10 Opstilling af kandidater 

administrativ rettelse 
 

Nugældende tekst Forslag til ændring 

 

§ 10 
Opstilling af kandidater. 
a) 
Repræsentantskabets valg af formand, 

bestyrelse og 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. 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. Formand og 
bestyrelsen skal have 5 klubber 
 

 
 
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. 
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Repræsentantskabets valg af formand og 

bestyrelse og 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 
formandsposten og bestyrelsen. DASUs 
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 DASUs 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 og bestyrelse. Formand og 
bestyrelsen skal have 5 klubber 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.  
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stillere og erklæring om villighed til 
valg, offentliggøres løbende på 
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