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Fremlæggelse af ideen bag unionen 

Søren Spang Hansen og Mikael Have fremlagde ”Hvorfor Dansk Adventure Race 

Union?” … og hvorfor skal jeg bakke op omkring dette?  

Se bilag 1.  

Spørgsmål kom fra  

Anne Mette Fit 4 run - I forhold til DIF – hvad er tanken I forhold til?  

Svar DARU arbejdsgruppen: Tanken er, at gå efter at blive optaget som medlem af 
DIF. DIF er i en udviklingsfase, hvor de ønsker at forny sig. Derfor vil DARU vil være 

en case for DIF. Da de gamle regler i DIF skal bøjes for at DARU kan blive optaget. 
Men hvis DARU bliver medlem af DIF vil vi på sigt kunne modtage en god økonomisk 
støtte og hjælp fra kompetente personer der arbejder fuldtid for at hjælpe forbund, 

der kan være med til at styrke sporten på alle leder og kanter. 

Torbjørn Gasbjerg Team Daredevils adventure racing- Hvilke overvejselser i 
forhold til DGI/DIF?  

Svar Mikael Have: DARU vil være medlem af DGI, så længe det kan betale sig. Men 
DIF er at foretrække da de tilbyder bedre juridisk og rådgivningshjælp samt bedre 
økonomisk støtte. 

Kåre Ravnskov Sorø Adventure 

Jeg (Kåre) prøvede i 2008, at komme ind under Dansk Firma Idræt og erfarede at det 
ikke kunne betale sig. 

Lars Bukkehave 

DGI yder som udgangspunkt primært penge til uddannelse af trænere. Ikke til drift. 
Adventure Race træner uddannelse (ved Torbjørn Gasbjerg/Simon Grimstrup) drives 

videre under DGI.  

 

Fremlæggelse af vedtægter 

Mikael Have fremlagde vedtægter 



Se Bilag 2 
 

Spørgsmål kom fra 

Niels Torp Roadrunners – Hvad er tankerne bag at vi vil være en del af ARWS 
og ARES? 

Svar Lars Bukkehave: Hele verden er i en stor udvikling ang. Adventure Race og flere 
lande er i gang med at etablere sig i organisationer. Vi har haft kontakt til flere 

forskellige løbsledere rundt om i verden (2 gange Skype møde), som ønsker at danne 
en fælles Europæisk Union, der på sigt kan få støtte fra EU og derved hæve sporten. 
Det er stadig kun på græsrodsbasis, men for at DK kan være med skal vi samle os 

(DARU) og derved samlet repræsentere DK i Europa. I forhold til ARES og ARWS har 
vi været i kontakt med Craig Bycroft (ARWS) og Marek Navratil (ARES) samt holdt 

møde med dem.  

Ved løbsleder møde 2011 var der enighed om at indstille West Coast eXplorer til ARES 

som første danske internationale løb. Det er på forsøgsbasis, da løbet ikke helt 
opfylder ARES betingelser omkring 4 persons holdstørrelse. 

Danske løb der i fremtiden kunne være interessante for ARES og på længere sigt 
ARWS findes gennem løbsleder mødet.  

En af de andre grunde til ARES og ARWS er kontaktet er også at DIF kræver 
udenlandsk kontakt, som en af deres betingelser for at blive optaget. 

 

Sessel Elmstrom Salomon trail tour - vil gerne have mere synlighed for brede og 
nye. Hvad det er vi vil gøre for at udbrede sporten. Det er vigtigt at vi skal have 

bredden med. 

Kristian Torp team Ettrup - problemet er vel at det ikke står i vedtægter.  

Svar Mikael Have – hvis vi skriver det specifikt vil vi kunne blive stillet til regnskab for 

det ved næste års generalforsamling. 

Vedtægterne blev ændret, så bredden var mere synlig - at sikre opbygning af bredden 

i sporten, herunder at støtte opbygningen af nye foreninger. 

Søren Spang Hansen - tilføjede at DARU vil arbejde for at folk melder sig ind i 
foreninger og der vil derfor være to typer medlemskab personlig og forening. 

Torbjørn Gasbjerg Team Daredevils adventure racing - Hvis folk melder sig i 
foreninger er det vel også overordnet for at kunne danne et træningsfællesskab.  

Søren Strunge Team Daredevils adventure racing – hvad er man stemme 
berettiget til? Er der fare i at en stor forening med mange medlemmer som muligvis 

ikke er interesseret men har stemmeret. Det er skævt hvem der har power.  

Svar Mikael Have – Det er primært ved årsmøderne at ens stemme vil kunne 

benyttes. En forening vil altid kunne kupes hvis det ønskes, men hvorfor skulle en 
fodbold klub ønske at være en del af et adventure race forbund? 



Jonas Nordstrøm Schwartz USG adventure –Kan en fuldmagten gives, hvis man 
ikke selv møder op?  

Sessel Elmstrom salomon trail tour - Kan alle sende en fuldmagt med? 

Svar: Det vil være muligt at sende en fuldmagt med en person, som kan stemme for 
en. 

Niels Torp Roadrunners - aktiv og passiv medlemmer? 

Anne Mette fit 4 run – vil man åbne op for andre idrætsgrene og have 
orienteringsklubben ind under?  

Henrik Parker CAS Adventure Sport - der kan komme en klub som f.eks. en 
fodboldklub. 

Kristian Torp Team Etterup - det vil være besværligt at vi lige skal en ny forening 
der kan melde sig ind i DARU.  

Vedtægter blev ændret til at hvis en forening har til formål at udøve adventure race 
kan de optages og at medlemskab først er gyldigt efter godkendelse fra 

hovedbestyrelsen. Der vil ikke være forskel på aktiv og passiv medlemmer.  

Niles Torp Roadrunners – Rettelse til vedtægter - i sagde at i godt ville have gamle 

adventure racere med – vedtægter blev ændret til adventure race interesserede. 

Sessel Elmstrom Salomon Trail Tour: Hvorfor skal vi have en licens til DARC løb? 

Svar Lars Bukkehave: På løbsledermødet 2011 var der snak om hvor mange der 

dyrker Adventure race i DK. Da dette overblik kunne hjælpe et evt samarbejde på 
længere sigt med DIF (krav om medlemsregister). Derfor blev der enighed om krav 

om registrering via boostadventure for at danne et overblik over antal aktive 
adventure race hold. 

Erfaringen pt. er ganske positiv. Årets første DARC løb melder udsolgt og kravet om 
registrering fraholder ikke folk at kører Adventure Race. På sigt er det ikke planen at 

en licens skal koste penge. 

 

Stiftelse af Dansk Adventure Race Union 

Enstemmigt alle. 

 

Fastsættelse af medlemskontingent 

A – DARU arbejdsgruppe forslag 50 kr forening /150 kr personligt 

B - Forslag fra Henrik Parker CAS Adventure Sport  – 25 kr /100 kr 

C - Delta Michael 300/100. Flere penge giver bedre arbejdes grundlag.  



D – Jonas Nordstrøm Schwartz USG adventure 75/150. syntes at beløbene skal ligge 
tættere på hinanden. 

Afstemning 

A 15 stemmer 

B 5 stemmer 

C 5 stemmer 

D ingen  

Forslag A valgt. 

 

Valg af formand 

Mikael Have blev indstillet af Sanne Elidsbo Hansen og enstemmigt valgt. 

 

Valg af 4 menige medlemmer til hovedbestyrelsen 

Lars Bukkehave 

Søren Spang Hansen 

Sanne Elidsbo Hansen 

Sessel Elmstrom 

Enstemmigt valgt 

 

Valg af mindst to suppleanter til hovedbestyrelsen 

Johan Thorup Nielsen 

John Fatum 

Anton Hansen 

Enstemmigt valgt 

 

Valg af godkendt revisor 

Hovedbestyrelsen skal vælge en godkendt revisorer inden næste årsmøde. 

 

 



Eventuelt 

Bilag 1 Hvorfor DARU? 

Organisering af adventure race under et forbund kan få det til at løbe koldt ned af 

ryggen på inkarnerede adventure racere: Mister vi så vores frihed? Skal der laves 
begrænsninger? Er der nogen der skal bestemme hvilke sportsgrene der er adventure 
race?  

Til de spørgsmål er der kun et svar: Nej! Pointen med at organisere adventure race i 
et forbund, er ikke at sætte begrænsninger!  

Hvorfor overhovedet organisere sporten? Det går jo fantastisk! Der har aldrig været 
flere løb, der er masser af hold og der kommer stadig flere til. Vi har en fælles 
webside i Boostadventure og dialogen på sitet fungerer, både når der mangler 

deltagere til et hold og når der er nyheder inden for sporten. Hvad skal vi med mere 
organisation? Og foreninger? Er det ikke bare bureaukratisk og tungt og kræver en 

masse møder, hvor vi kunne være ude at træne i stedet?  
Det er præcist derfor vi skal organisere sporten!  
Lige nu kommer der flere og flere løb, og flere og flere hold. Det er godt for sporten 

på kort sigt, men ikke på lang sigt.  
Kvaliteten af løbene er svingende og holdene risikere at få dårlige oplevelser og falde 

fra. Begrebet adventure race bliver undergravet af teambuilding firmaer, der prøver at 
scorer en hurtig gevinst og alt er snart adventure race. Fra løb rundt på en 

fodboldbane med cirkusaktiviteter, til flere dages løb i udlandet … alt er … adventure 
race!  
Kvaliteten af holdene er svingende. Ikke den sportsmæssige kvalitet, men den 

åndelige kvalitet, eller snare etik. Ånden om sammenholdet: ”alle mand til alle poster” 
og ”vi efterlader kun fodspor” bliver ikke forstået/formidlet, for der er ikke nok af ”de 

gamle rotter” til at fastholde fokus.  
På længere sigt vil den stigende mængde af løb, hold og teambuilding firmaer 
undergrave sportens nuværende succes. Indtil den igen er på niveauet, hvor en lille 

række fokuserede hold arrangere løb for hinanden, men primært deltager i 
internationale løb. Det kan være rigtig godt, men vi har lige nu en unik chance for at 

bruge den nuværende succes til, at sikre sportens fremdrift og udvikling i mange år 
fremover.  
Vi skal bruge et forbund til:  

• At sikre et solidt fælles økonomisk fundament for sporten.  
• At sikre at sponsorer nemmere kan få øje på og anerkende sporten.  

• At uddanne trænere i adventure race og de specielle krav der stilles sporten.  
• At skaffe fælles forsikringer, der dækker afvikling af løb under forbundet.  
• At støtte ved deltagelse i internationale løb.  

• At etablere fælles minimumsregler for løb, der afvikles under forbundet og dermed 
legitimere de enkelte løbs berettigelse.  

• At etablere fælles sikkerhedsregler, så vi undgår ulykker og har et beredskab i 
tilfælde af uheld.  
• At etablere og fastholde fælles ranglister via DARC.  

• At indkøbe og vedligeholde grejbanker, chip-systemer og GPS overvågningsudstyr.  
• At give plads til dem, der forlader den aktive del af sporten, men som gerne fortsat 

vil gøre en indsats og bevare forbindelsen. Der er masser af steder de kan hjælpe, 
men de mangler holdepunktet.  
• At etabler et ungdomsarbejde  



• At afholde Danmarksmesterskaber  
• At indkøbe og vedligeholde kort materiale  

• At støtte opstart af nye race  
• At støtte opstart af foreninger  
• At samarbejde med internationale adventure race organisationer  

• At være medlem af DIF  

Bilag 2 Vedtægter 

§ 1 UNIONEN OG DENS OPGAVER  

Stk. 1  
Unionens navn er Dansk Adventure Race Union og der benyttes forkortelsen DARU. 
Internationalt benyttes navnet Danish Adventure Race Union. Unionens hjemsted er 

Vejle Idrætshøjskole, Ørnebjergvej 28, 7100 Vejle.  
Stk. 2  

Unionen vil som specialforbund på nationalt plan søge medlemsskab af Danmarks 
Idræts-Forbund og på internationalt plan etablere samarbejde med Adventure Race 
European Series og Adventure Race World Series.  

Stk. 3  
Unionen er uafhængig af politiske, økonomiske og religiøse interesser.  

Stk. 4  
Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der 

måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det.  
Stk. 5  
Unionen har som øverste faglig og administrativ myndighed indenfor sin idrætsgren 

følgende opgaver:  
- At sikre opbygning af bredden i sporten, herunder at støtte opbygningen af nye 

foreninger.  

- At virke for samarbejde i såvel idrætslig som administrativ henseende mellem 

unionens medlemmer.  

-  At repræsentere og varetage sine medlemmers interesser ved at arbejde for 
fælles mål såvel udadtil som indadtil.  

- At være fællesorgan for sine medlemmer overfor danske organisationer og 
udenlandske hovedidrætsorganisationer, til hvilke henvendelse derfor kan ske 

gennem unionen.  

- At forvalte de midler, der er stillet til rådighed for unionen.  

- At overvåge overholdelse af de for adventure race fastsatte regler m.v. og give 

bindende fortolkninger af disse samt afgøre opståede spørgsmål om deres 
forståelse.  

- At afholde, eller lade afholde, danske mesterskaber.  
 

§ 2 UNIONENS MEDLEMMER  
Stk. 1  

Som medlemmer i unionen kan optages adventure race foreninger og individuelle 
adventure race interesserede. Et medlemskab er først gyldigt efter at 
Hovedbestyrelsen har godkendt foreningen eller det personlige medlemskab.  

Stk. 2  
Unionen har to typer af medlemskab: Medlemsforeninger og personligt medlemmer. 

En medlemsforening har fuld adgang til unionens serviceydelser og aktiviteter. Et 



personligt medlemskab giver kun begrænset adgang til unionens serviceydelser og 
aktiviteter, hvorom hovedbestyrelsen træffer beslutning. Man kan ikke have dobbelt 

medlemsskab.  
Stk. 3  
Som kontingent til unionen yder medlemsforeningerne og de direkte medlemmer et 

årligt bidrag afhængig af deres medlemskab, som opkræves årligt i februar måned for 
det pågældende år.  

Kontingentets størrelse fastsættes af Årsmødet én gang årligt jf. § 4, stk. 1 og er 
højere for personligt medlemmer end for foreningsmedlemmer.  
Stk. 4 Unionen kommunikerer som hovedregel kun elektronisk med medlemmer. Der 

kan dog skriftligt anmode om at skriftlig kommunikation, men vil blive pålagt et 
administrationsgebyr, hvis størrelse hovedbestyrelsen fastsætter.  

Stk. 5  
Unionens medlemmer er forpligtet til:  
1. At underkaste sig unionens love og øvrige reglementer samt alle beslutninger, der i 

henhold hertil er truffet af unionen og dens organer.  

2. At underkastet sig de til enhver tid gældende love, reglementer og myndigheder fra 

de organisationer, som unionen er indordnet under, jf. § 1, stk. 2.  

3. At yde unionen og dens organer bistand til varetagelse af unionens opgaver.  

4. Ved offentlige konkurrencer at meddele på deres programmer proportioner, 

anmeldelsesblanketter og alle andre offentlige dokumenter, at de er medlem af Dansk 
Adventure Race Union.  

5. At indberette medlemsforeningens medlemstal pr. 31. december til Unionen senest 
den 1. februar hvert år.  
 

Stk. 7  
Unionens medlemmer er forpligtet til at betale økonomiske udeståender med unionen 

inden den til enhver tid gældende tidsfrist. Sker dette ikke kan hovedbestyrelsen 
gentagende gange idømme sanktioner.  

§ 3 UNIONENS ORGANISATION  
Unionen har følgende organer til at varetage dens opgaver:  
1. Årsmødet.  

2. Hovedbestyrelsen.  

3. Udvalg jf. § 8, stk. 1 og 2.  
 
§ 4 ÅRSMØDET  

Stk. 1  
Årsmødet er unionens øverste myndighed og har den endelige afgørelse i alle 

henseender og afholdes i marts/april måned.  
Årsmødet tilstræbes afholdt på skift mellem øst og vest Danmark og skal så vidt 
muligt arrangeres af en lokal forening og hovedbestyrelsen i fællesskab.  

Stk. 2  
Hovedbestyrelsen skal sikre, at indkaldelse til Årsmødet sker med mindst otte ugers 

varsel.  
Stk. 3  
En specificeret dagsorden med bilag skal udsendes senest to uger før mødet.  

Stk. 4  



På årsmødet har medlemsforeninger ret til at sende et antal delegerede, som til 
sammen har én stemme for hvert medlem i foreningen pr. 31. december det 

foregående år. Personligt medlemmer har én stemme.  
Der kan stemme ved fuldmagt. For foreninger, på vegne af foreningens medlemmer 
pr. 1. februar i det indeværende år.  

Stk. 5  
Forslag, der ønskes behandlet på et Årsmøde, herunder forslag til valg, skal være 

unionens sekretariat i hænde senest fire uger før Årsmødet. Alle medlemmer har ret 
til at fremstille forslag.  
Stk. 6  

Unionen og forslagsstilleren skal i samarbejde sørge for, at forslaget lever op til de 
hensigter, hvorpå det er stillet, og at forslaget i øvrigt får ændret alle relevante 

følgeparagraffer. Unionen kan ikke afvise et forslag eller uden forslagsstillerens 
samtykke, ændre på ordlyd eller andet i forslaget.  
Stk. 7  

Er forslagsstilleren ikke til stede på Årsmødet, og såfremt der ved Årsmødet ikke er en 
anden repræsentant, der ønsker at indtræde som forslagsstiller, og derved kunne 

motivere og/eller begrunde forslaget, vil forslaget blive betragtet som ugyldigt og 
fjernet fra dagsordenen.  
Stk. 8  

Ændringer i unionens vedtægter kan kun ske på et Årsmøde med mindst to tredjedele 
af de repræsenterede stemmer.  

Andre afstemninger på et Årsmøde sker ved almindeligt flertal blandt de 
repræsenterede stemmer.  
Stk. 9  

Årsmødet ledes af en på Årsmødet valgt dirigent. Dirigenten kan være medlem af 
unionen, men må ikke være medlem af Hovedbestyrelsen. Dirigenten afgør alle 

spørgsmål om procedure. Dirigenten skal lade foretage skriftlig afstemning, såfremt 
anmodning herom fremsættes.  

Stk. 10  
Over Årssmødets forhandlinger føres en protokol, der underskrives af referenten og 
dirigenten.  

Stk. 11  
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:  

1) Valg af dirigent og referent.  

2) Godkendelse af dagsorden og stemmeberettigede.  

3) Bestyrelsen aflægger sin beretning.  

4) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.  

5) Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.  

6) Fastsættelse af medlemskontingent.  

7) Behandling af indkomne forslag.  

8) Valg af formand, jf. § 4, stk. 13.  

9) Valg af menige medlemmer til hovedbestyrelsen, jf. § 4, stk. 13.  

10) Valg af mindst to suppleanter til hovedbestyrelsen.  

11) Valg af godkendt revisor, jf. § 7, stk. 3.  

12) Eventuelt  
 

Stk. 12  



Valgene i stk. 11, nr. 8 og 9, gælder for to år ad gangen og valgene i stk. 11, nr. 10 
og 11, gælder for et år ad gangen.  

Stk. 13  
I lige år vælges formand og to menige medlemmer til bestyrelsen. I ulige år vælges to 
menige medlemmer til bestyrelsen.  

Stk. 14 Kandidater til valgene i stk.9, nr. 8-11, behøver ikke være til stede ved 
valgene, når de blot inden skriftligt har afgivet udsagn om at ville modtage valg. 

Kandidaterne til valgene i stk. 9, nr. 8-10, skal være medlem af en medlemsforening 
under unionen.  
§ 5 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØDER  

Stk. 1  
Ekstraordinære Årsmøder kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 

25 % af det til enhver tid værende antal medlemsforeninger fremsætter et skriftligt 
og motiveret krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal begæringen 
indeholde oplysninger om det emne, der ønskes behandlet, og Årsmødet skal afholdes 

senest seks uger efter, at kravet er fremsat over for bestyrelsen.  
Stk. 2  

Ekstraordinære Årsmøder indkaldes med mindst to ugers varsel med angivelse af 
dagsorden.  
Stk. 3  

Herunder finder § 4, stk. 4, tilsvarende anvendelse.  
§ 6 HOVEDBESTYRELSEN  

Stk. 1  
Unionens hovedbestyrelse består af:  
1) Formanden.  

2) Fire øvrige medlemmer.  
Stk. 2  

Hovedbestyrelsen Konstituere sig selv med en næstformand og en kasserer, og 
fastsætter selv sin forretningsorden. Ved utidig afgang blandt bestyrelsesmedlemmer 

suppleres bestyrelsen i første omgang med de valgte suppleanter. Er dette ikke 
tilstrækkeligt, supplerer bestyrelsen sig selv. Ved formandens utidige fratræden 
vælger bestyrelsen, blandt sine egne, én til at indtræde i afgåedes sted. Valget skal 

prøves på førstkommende Årsmøde, hvor der kan opstilles modkandidater.  
Stk. 3  

Hovedbestyrelsen  
- Har det overordnede ansvar for den politiske og strategiske udvikling af 

unionen.  

- Skal vedtage unionens budget for den kommende regnskabsperiode på 
baggrund af Årsmødets behandling af budgetforslaget.  

-  Påser, at medlemsforeningerne overholder unionens love.  

- Kan ansætte en sekretariatsleder, der på bestyrelsens vegne varetager den 
daglige ledelse af unionen.  

 
Stk. 4 Bestyrelsesmøder afholdes normalt en gang hver anden måned. Møder 
indkaldes af formanden og skal indkaldes, når mindst tre medlemmer af bestyrelsen 

ytre skriftligt ønske herom til formanden. Møderne skal indkaldes skriftligt til 
medlemmerne af bestyrelsen med mindst to ugers varsel og senest en uge før skal 

der fremsendes en dagsorden. Over bestyrelsesmøderne føres en protokol, hvoraf en 
kopi tilsendes samtlige medlemmer af bestyrelsen snarest efter mødets afholdelse.  



Stk. 5 På første møde senest fire uger efter Årsmødet fastsætter bestyrelsen 
ansvarsområder for de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Ansvarsområderne skal som 

minimum omfatte:  
- Kasserer  

-  Markedsføring  

- Ungdomsarbejde  
 
Stk. 6  

Bestyrelsen er beslutningsdygtigt, når den er indkaldt til møde på lovlig vis, og mindst 
tre medlemmer er samlet. Hvert bestyrelsesmedlem har én stemme på 

bestyrelsesmødet. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Bestyrelsen 
træffer beslutninger ved simpelt flertal og ved lige antal stemmer er formandens 
stemme afgørende.  

Stk. 7  
Unionen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, deriblandt formanden eller 

kassereren. Bestyrelsen kan meddele prokura.  
Stk. 8  
Hvis bestyrelsen finder, at en medlemsforening eller et direkte medlem har overtrådt 

unionens love, kan den tildele den pågældende forening en advarsel, eller træffe 
bestemmelse om bøde. Bøder tilfalder unionen.  

Bestyrelsen kan endvidere indstille til Årsmødet, at medlemsforeningen eller det 
direkte medlem suspenderes eller ekskluderes.  

Stk. 9  
Hvis bestyrelsen finder, at en person har optrådt illoyalt over for unionen eller dens 
interesser, kan den indstille til repræsentantskabet, at personen suspenderes eller 

ekskluderes fra alle aktiviteter afholdt af unionen eller dele heraf.  
Stk. 10  

Såfremt der rejses sag mod en medlemsforening eller person, så skal denne meddele 
alle oplysninger bestyrelsen anser for nødvendige. Hvis de ønskede oplysninger ikke 
gives, kan sagen afgøres på det foreliggende grundlag. Meddelelse af urigtige 

oplysninger kan medføre suspension eller eksklusion.  
§ 7 REGNSKAB OG REVISION  

Stk. 1  
Unionens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.  
Stk. 2  

Kassereren har til opgave på bestyrelsens vegne at følge unionens økonomi herunder 
bl.a. anbringelse og forvaltning af unionens midler og anvendelse af disse.  

Stk. 3  
Unionens regnskab revideres af en godkendt revisor, der vælges på unionens årsmøde 
efter indstilling fra bestyrelsen.  

Skt. 4  
Revisoren udarbejder i forbindelse med aflæggelse af regnskabet en protokol over 

regnskabet, der fremlægges på årsmødet.  
§ 8 UDVALG  
Stk. 1  



Bestyrelsen kan, når den skønner det nødvendigt nedsætte udvalg til at varetagelse af 
bestyrelsen valgte opgaver.  

Stk. 2  
Bestyrelsen udpeger en formand til alle udvalg. Er formanden for et udvalg ikke 
medlem af bestyrelsen udpeger bestyrelsen et medlem som formanden referer til.  

Stk. 3  
Udover formanden består et udvalg af et ubestemt antal menige medlemmer, der 

udpeges af bestyrelsen.  
Stk. 4  
Alle udvalg arbejder under ansvar over for bestyrelsen og denne fastsætter deres 

forretningsordnen.  
De er pligtige til at holde bestyrelsen underrettet omkring udvalgets arbejde, 

handlingsplaner og budgetter. Alle væsentlige beslutninger skal, efter indstilling, 
godkendes af bestyrelsen.  
§ 9 OPLØSNING  

Stk. 1  
Forslag om unionens opløsning kan kun vedtages på et Årsmøde, som er indkaldt i 

dette øjemed. Mindst to tredjedele af medlemsforeningerne skal være repræsenteret 
fra, jf. § 2 stk. 2, skal være til stede og der fordres fem sjettedeles af de afgivne 
stemmer til forslagets vedtagelse.  

Er der ikke tilstrækkeligt stort antal repræsentanter fra medlemsforeningerne tilstede, 
indkaldes der snarest, med mindst 14 dages varsel, til et nyt møde, på hvilket 

bestemmelse kan tages uanset de fremmødtes antal, men dog kun med ovennævnte 
kvalificerede flertal.  
Stk. 2  

I tilfælde af unionens opløsning tilfalder unionens eventuelle formue og ejendele 
Julemærkefonden.  

Vedtaget på stiftende generalforsamling i Vejle den 3. marts 2012. 

 


