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   Kommissorium  
for 

Udvalget for offroadbanesport 
 
Nærværende kommissorium udarbejdet DASUs bestyrelse er gældende for 
DASUs sportsudvalg for offroadbanesporten, kaldet ”Udvalget for offroadbanesporten” 
 

1. Formål 
Udvalgets formål er: 

 
at fremme og samle dansk offroadbanesport til glæde for kørere, klubber og 
frivillige. 

 
Udvalgets overordnede opgave er at sikre kvalitet og langsigtet udvikling af 
offroadbanesporten ved i samarbejde med klubberne at udvikle nye tiltag og løbende følge 
op på disse. 
Udvalgets arbejde er baseret på tillid, samarbejde og faglighed. 

 
2. Sammensætning og møder 

Udvalget består af en formand og 2 medlemmer, der alle er udpeget af DASUs bestyrelse.  
Udvalgets formand er bestyrelsens nærmeste samarbejdspartner i forhold til sporten. 
Udvalget holder møde én gang i kvartalet og formanden for udvalget er ansvarlig for, at der 
tages referat af mødet. 

 
3. Ansvarsområder og arbejdsopgaver 

 
Udvalget skal: 

• arbejde for implementering af DASUs overordnede strategi og vision 

• udarbejde forslag til sportsligt og teknisk reglement for offroadbanesporten 

• fastlægge løbskalender 

• udvikle og planlægge topmesterskaberne i sporten (DM o.l.) 

• stimulere og inspirere klubberne i deres udvikling 

• træffe beslutning i officielle henvendelser vedr. offroadbanesporten 
 
Ovenstående skal ske i tæt samarbejde med klubber, øvrige udvalg, bestyrelse og 
administration. 
 

4. Opgaveudvalg 
Udvalget kan nedsætte opgaveudvalg, der i en fastlagt periode arbejder med en afgrænset 
opgave. Sammensætningen af opgaveudvalget skal have en bred repræsentation i forhold 
til de kompetencer, der er krævet til løsning af opgaven. 
Der skal udarbejdes et specifikt kommissorium for opgaveudvalget, der tydeligt angiver 
(som min.): 

• Baggrund og formål 

• Opgaveformulering 

• Tidsperiode 

• Sammensætning 

• økonomi 
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5. Økonomi 
I udvalgets budget vil der være afsat midler til hhv. drift, udvikling og nedsættelse af 
diverse opgaveudvalg. 
Udvalgets formand er ansvarlig for, at det godkendte budget overholdes. Udvalget 
foretager kontering af egne udgiftsbilag.  
De økonomiske nøgletal lægges på Podio en gang pr. mdr. 
 

6. Varighed og ajourføring  
Dette kommissorium dækker perioden fra 1. januar 2023 til 31. december 2023. 
Bestyrelsen kan til enhver tid ændre kommissoriet.  
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