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Til foreninger og klubber i DAU

Vedr. delegeretmødet 2009.
På delegeretmødet i Køge søndag den 1. november trak formanden Rasmus Hurup og
næstformanden Johs. Noval sig fra deres poster af arbejdsmæssige grunde. Samtidig bad kassereren
Erik Lind Larsen sig fritaget for sin post. Tage Billeskov var villig til at fortsætte som sekretær,
men udtrykte forståelse for, at man fandt en anden, hvis det nye forretningsudvalg i øvrigt var
bosiddende på Sjælland.
Det hidtidige forretningsudvalg havde udarbejdet et æn
g til vedtægterne med sigte på
ændringer, der skulle tilpasse vores organisation til den aktuelle situation og gøre
beslutningsprocessen i unionen mere enkel og smidig. Forslaget gik primært ud på at nedlægge
hovedbestyrelsen, der lå som et besluttende organ mellem forretningsudvalget og
foreningerne/klubberne, en konstruktion, der stammede fra en tid, hvor vi var langt flere
medlemsforeninger i DAU.
Delegeretmødet, hvor 6 foreninger/klubber var repræsenteret, var positiv over for forslaget, men
mente, at det var så vidtgående, at det brude ud til høring i medlemsforeningerne/klubberne før en
endelig godkendelse kunne finde sted.
Da delegeretmødet ikke kunne opstille emner til de led
truffet følgende beslutninger:

i forretningsudvalget, blev der

Der blev nedsat en arbejdsgruppe med den opgave at indkalde til et ekstraordinært delegeretmøde i
første kvartal 2010 (Mødet er senere fastlagt til den 28. februar 1020 i tilknytning til NivåKokkedals Akvadag), herunder at indhente og bearbejde foreningernes/klubbernes kommentarer til
det fremlagte forslag til vedtægtsændringer. Arbejdsgruppen kom til at bestå af Poul Petersen, KA,
Johs. Noval, Vestsjælland, Hans Ole Kofoed, Holbæk, og Chr. Jørgensen, KAK. (Efterfølgende har
Ole G. Nielsen, Ølstykke, sagt ja til at deltage i gruppens arbejde/P.P.).
Der blev valgt et provisorisk forretningsudvalg bestående af Poul Petersen, formand og Erik Lind
Larsen, kasserer. Tage Billeskov fortsætter som sekretær. Det provisoriske forretningsudvalg
varetager kun de mest nødvendige forretninger for at holde Unionen kørende indtil et nyt
forretningsudvalg er valgt.

Foreningskontingentet for 2010 blev nedsat fra 25,- kr. pr. foreningsmedlem til 10,- kr. pr. og med
et loft på 1.000,Et mere fyldigt referat af delegeretmødet er under udarbejdelse og vil blive fremsendt snarest.
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