
 
 
 
 
 

 
 

Repræsentantskabsmøde lørdag d. 2. marts 2019 kl. 09:00  
på Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 

 

DAGSORDEN 
 

1) Konstatering af møderet og stemmetal 
 

2) Valg af dirigent og stemmetællere 
 

3) HB´s beretning – til godkendelse 
 

4) Fremlæggelse af revideret regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår til 
godkendelse 

 

5) Behandling af indkomne forslag 
 Forslag fra HB – se bilag 1 
 

6) Fremlæggelse af DMU´s strategi og primære aktiviteter for de kommende 3 år til 
godkendelse  

 

7) Fremlæggelse af budget for indeværende år   
 

8) Fremlæggelse af forslag til kontingenter for medlemskategorier til godkendelse for 
efterfølgende regnskabsår - Forslag: Uændret 

 

9) Valg til Hovedbestyrelse samt suppleant 
 

 a) Valg af Formand for hovedbestyrelsen for 3 år  

  Opstillet: Jørgen Bitsch   
                                  

 b) Valg af 1 suppleant for hovedbestyrelsesmedlem for 1 år 
  Opstillet:   Poul Hjorth 
 

10) Valg af revisorer samt suppleant 

 a) Valg af 2 revisorer for 1 år 

  Opstillet:   Svend Panse 
                   Bjarne Fjord Thomsen 

 b) Valg af 1 suppleant for 1 år 

  Opstillet:  Ingen opstillet  
 

11) Valg til Ordensnævnet samt suppleant 
 

 a) Valg af 1 medlem for 3 år 
  Opstillet:  Henrik Nørgaard                  
  
 b) Valg af 1 suppleant for 2 år 
  Opstillet: Ingen opstillet 
                   
12) Eventuelt 



Behandling af indkomne forslag 
 Forslag fra HB – se bilag 1 
 
 

Oprindelig tekst. 
Gennemstreget tekst er slettet. 

Ny tekst 
Tilføjet tekst er understreget. 

§ 4 Hovedbestyrelse  
 
1. Hovedbestyrelsen består af én formand, én 

næstformand og ét hovedbestyrelsesmedlem 
(HB-medlem), formændene for sports-
kommissionerne, samt yderligere én 
repræsentant fra hver af sportskommissionerne. 
DMU’s Generalsekretær deltager uden 
stemmeret. 

 

§ 4 Hovedbestyrelse  
 
1. Hovedbestyrelsen består af én formand, én 

næstformand, ét hovedbestyrelsesmedlem (HB-
medlem) og formændene for sports-
kommissionerne. DMU’s Generalsekretær deltager 
uden stemmeret. 

 

jÆndringen skyldes ønsket om en bestyrelse, med mindre antal medlemmer, der er mere 
handlekraftig og har større fokus på helheden på tværs af grenene. 

§ 14 Sportskommissioner  
 
1. DMU etablerer nedenstående 

sportskommissioner:  
- Motocross 
- Off Track 
- Speedway 
- Road Racing og Drag Racing 

- Powerboat 
 

2. En sportskommission består af en formand, en 
næstformand et kommissionsmedlem.  

 På det årlige repræsentantskabsmøde for sports-
kommissionen vælges følgende:  
- Formand for en periode på 3 år,  
- 2 kommissionsmedlemmer for en periode på 

3 år,  
- 1 suppleant for kommissionen for en periode 

på 1 år.  
- Formanden og de 2 kommissionsmedlemmer 

vælges i en turnus således at én er på valg 
hvert år. 

 

§ 14 Sportskommissioner  
 
1. DMU etablerer nedenstående 

sportskommissioner:  
- Motocross 
- Off Track 
- Speedway 
- Road Racing og Drag Racing 

- Powerboat 
 

2. En sportskommission består af en formand, en 
næstformand og et til tre 
kommissionsmedlemmer.  

 På det årlige repræsentantskabsmøde for sports-
kommissionen vælges følgende:  
- Formand for en periode på 3 år,  
- De øvrige kommissionsmedlemmer for en 

periode på 3 år,  
- 1 suppleant for kommissionen for en periode 

på 1 år.  
- Formanden og de øvrige 

kommissionsmedlemmer vælges i en turnus 
således at valgperioden ligger forskudt. 

 

Muligheden for flere kommisionsmedlemmer styrker grenens ledelse ved større fleksibilitet og 
mulighed for at tilpasse grenens særlige forhold. 

  
§ 3 Hovedbestyrelse 
 

3. I tilfælde af, at formanden, næstformanden eller et 
HBmedlem må fratræde før den normale periodes 
udløb, eller ikke har mulighed for at deltage i 
bestyrelsesarbejdet i et længere tidsrum, 
indkaldes suppleanten for de 3 HB medlemmer, 
eller nyt medlem fra de respektive 
sportskommissioner, hvorefter Hovedbestyrelsen 
konstituerer sig, der fungerer indtil nyt valg finder 
sted på førstkommende repræsentantskabsmøde, 
hvor de nyvalgte indtræder i den sædvanlige 
turnus. 

 

§ 3 Hovedbestyrelse 
 
3. I tilfælde af, at formanden, næstformanden eller et 

HB-medlem må fratræde før den normale periodes 
udløb, eller ikke har mulighed for at deltage i 
bestyrelsesarbejdet i et længere tidsrum, indkaldes 
suppleanten for de 3 HB-medlemmer. 
 
Hvis SK formand er forhindret, deltager 
næstformanden fra sportskommissionen. 
 
Suppleanterne kan kun sidde indtil næste valg. 

 

For at sikre alle kommissioner altid er repræsenteret. 
  

 
 


