
Vedtægter for idrætten ”Senioridræt” 
 
Til at varetage interesserne for DAI Region Hovedstadens foreninger der dyrker 
Senioridræt vælges et Senioridrætsudvalg. 
 
Senioridrætsudvalget arrangerer kurser, stævner og andre arrangementer i 
overensstemmelse med idrætsmødets beslutninger og med ansvar over for Regionens 
ledelse. 
Udvalgene udarbejder endvidere, i samråd med Regionsadministrationen, budget for 
sæsonen, arrangere stævner, drager omsorg for at eventuelle protester bliver behandlet 
samt anden administration. 
 
Senioridrætsudvalget vælges på et Idrætsmøde som afholdes i februar måned hvert andet 
år (ulige år). 
 
På idrætsmødet aflægger Senioridrætsudvalget beretning, der foretages valg, besluttes 
forslag til Vedtægter og Rammebudgetter o.s.v. 
 
Hvis det ikke er muligt at få valgt et Senioridrætsudvalg, udpeger Regionsbestyrelsen et 
midlertidigt udvalg. 
 
Idrætsmødet 
Region Hovedstadens Senioridrætsudvalg afholder idrætsmøde hvert andet år (ulige 
årstal) 
i februar måned. 
 
Idrætsmødet er øverste myndighed for Senioridræt, og skal indkaldes med mindst 4 ugers 
varsel. 
 
Forslag, som ønskes behandlet, må være idrætsudvalget i hænde mindst 3 uger før. 
Forslagene skal udsendes til foreningerne inden mødet. 
 
På idrætsmøderne behandles alle idrætslige emner, der vedrører Senioridræt ligesom der 
foretages valg af medlemmer til idrætsudvalget. 
 
Udvalgets beretning, indkomne forslag, samt budget for de kommende to år, udlægges på 
Senioridrætsudvalgets hjemmeside senest 8 dage før mødet. 
 
Tilmelding til mødet skal foretages ved skriftlig tilkendegivelse, og være 
Senioridrætsudvalget i hænde senest 5 dage før det varslede møde. 
 
Deltagere 
På Senioridrætsmødet kan hver forening, der dyrker Senioridræt lade sig repræsentere af 
2 personer med stemmeret, hvis foreningen opfylder sine forpligtigelser og ikke er i 
restance til Region eller Forbund. Foreningens øvrige medlemmer, der deltager i 
idrætsmødet, har kun taleret. 
 
Stemmeret har ligeledes Senioridrætsudvalgets medlemmer, dog ikke til formandens 



beretning. 
Endvidere kan Regionens og Forbundets ledelse, samt gæster indbudt af idrætsudvalget, 
deltage med taleret. 
 
Dagsorden for idrætsmødet skal være: 
1) Valg af dirigent 
Valg af mødereferent 
Valg af stemmeudvalg 
2) Godkendelse af dagsordenen 
3) Beretning 
4) Godkendelse af rammebudget for de kommende sæsoner 
5) Indkomne forslag 
6) Valg 
a) Formand 
b) Minimum 3 udvalgsmedlemmer. 
Alle valgene er for 2 år. 
7) Fremtidigt arbejde 
8) Evt. 
 

Vedtaget på idrætsmødet 26. februar 2019. 


