
§ 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 Skolerne i 
Oure Sport & Performing Arts, Idrætsvej 1, 5883 Oure.

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 oktober måned for det netop 
startede regnskabsår.

Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen 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. 30. september til Unionen senest den
5. oktober 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 idømme sanktioner.

§ 3 UNIONENS ORGANISATION

Unionen har følgende organer til at varetage dens opgaver:

1. Generalforsamlingen

2. Hovedbestyrelsen

3. Udvalg jf. § 8, stk. 1 og 2

§ 4 GENERALFORSAMLING

Stk. 1

Generalforsamlingen er unionens øverste myndighed og har den endelige afgørelse i alle 
henseender og afholdes mellem 15. oktober og 30. november.

Årsmødet tilstræbes afholdt centralt i Danmark og skal så vidt muligt arrangeres af en lokal 
forening og hovedbestyrelsen i fællesskab.

Stk. 2

Hovedbestyrelsen skal sikre, at indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst otte ugers 
varsel.



Stk. 3

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

Stk. 4

På generalforsamlingen har medlemsforeninger ret til at sende et antal delegerede, som til 
sammen har én stemme for hvert medlem i foreningen pr. 30. september det foregående år. 
Personligt medlemmer har én stemme og kræver at kontingentet er betalt senest 3 måneder 
før generalforsamlingens afholdelse.

Der kan stemme ved fuldmagt. For foreninger, på vegne af foreningens medlemmer pr. 30. 
september det foregående år.

Stk. 5

Forslag, der ønskes behandlet på et generalforsamlingen, herunder forslag til valg, skal være 
unionens sekretariat i hænde senest fire uger før generalforsamlingen. 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 generalforsamlingen og såfremt der ved 
generalforsamlingen 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 generalforsamlingen med mindst to 
tredjedele af de repræsenterede stemmer.

Andre afstemninger på generalforsamlingen sker ved almindeligt flertal blandt de 
repræsenterede stemmer.

Stk. 9

Generalforsamlingen ledes af en på generalforsamlingen 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

Generalforsamlingens 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 hovedbestyrelsens 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 hovedbestyrelsen. 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 generalforsamlinger kan indkaldes af hovedbestyrelsen og skal indkaldes, når 
mindst 25 % af det til enhver tid værende antal medlemsforeninger fremsætter et skriftligt og 
motiveret krav herom til hovedbestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal begæringen indeholde 
oplysninger om det emne, der ønskes behandlet, og generalforsamlingen skal afholdes senest 
seks uger efter, at kravet er fremsat over for bestyrelsen.

Stk. 2

Ekstraordinære generalforsamlinger 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 generalforsamling, 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 
generalforsamlingens 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

Hovedbestyrelsesmøder afholdes normalt en gang hver anden måned. Møder indkaldes af 
formanden og skal indkaldes, når mindst tre medlemmer af hovedbestyrelsen 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. Ved møder
i hovedbestyrelsen føres referat, hvoraf en kopi tilsendes samtlige medlemmer af 
hovedbestyrelsen i henhold til forretningsordnen.

Stk. 5

På første bestyrelsesmøde senest fire uger efter generalforsamlingen fastsætter 
hovedbestyrelsen ansvarsområder for de enkelte hovedbestyrelsesmedlemmer. 
Ansvarsområderne skal som minimum omfatte:

 Kasserer

 Markedsføring

 Ungdomsarbejde

Stk. 6

Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtigt, når den er indkaldt til møde på lovlig vis, og mindst 
tre medlemmer er samlet. Hvert bestyrelsesmedlem har én stemme på 
hovedbestyrelsesmødet. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. 
Hovedbestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt flertal og ved lige antal stemmer er 
formandens stemme afgørende.

Stk. 7

Unionen tegnes af to hovedbestyrelsesmedlemmer i forening, deriblandt formanden eller 
kassereren. Hovedbestyrelsen kan meddele prokura.

Stk. 8



Hvis hovedbestyrelsen 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.

Hovedbestyrelsen kan endvidere indstille til Generalforsamlingen, at medlemsforeningen eller 
det direkte medlem suspenderes eller ekskluderes.

Stk. 9

Hvis hovedbestyrelsen finder, at en person har optrådt illoyalt over for unionen eller dens 
interesser, kan den beslutte at personen suspenderes fra alle aktiviteter afholdt af unionen 
eller dele heraf frem til sagen kan behandles på førstkommnede generalforsamling

Stk. 10

Såfremt der rejses sag mod en medlemsforening eller person, så skal denne meddele alle 
oplysninger hovedbestyrelsen 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. oktober til 30. september.

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 
generalforsamling efter indstilling fra hovedbestyrelsen.

§ 8 UDVALG

Stk. 1

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

Stk. 2

Hovedbestyrelsen udpeger en formand til alle udvalg. Er formanden for et udvalg ikke medlem 
af bestyrelsen udpeger hovedbestyrelsen et medlem som formanden referer til.

Stk. 3

Udover formanden består et udvalg af et ubestemt antal menige medlemmer, der udpeges af 
hovedbestyrelsen.

Stk. 4

Alle udvalg arbejder under ansvar over for hovedbestyrelsen og denne fastsætter deres 
forretningsordnen.

De er pligtige til at holde hovedbestyrelsen underrettet omkring udvalgets arbejde, 
handlingsplaner og budgetter. Alle væsentlige beslutninger skal, efter indstilling, godkendes af 
hovedbestyrelsen.

§ 9 OPLØSNING



Stk. 1

Forslag om unionens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling, 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 generalforsamling i Oure den 5. november 2016..


