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Bilag 5 
 
Vedtægtsændring – til vedtagelse 
 
Der indføjes en ny paragraf 8. De gamle paragraffer 8-11 får ny nummerering 9-12. 
”§ 8. Musikudvalg 
 
8.1. Der nedsættes et musikudvalg (MU) til varetagelse af konkurrencer om 
Danmarksmesterskab for brassbands og harmoniorkestre.  
 
8.2 MU får til opgave at   
* fastsætte konkurrenceregler 
* afgøre tvister og tvivlsspørgsmål iht. disse regler 
* vælge pligtnumre i de forskellige kategorier 
* udvælge dommere  
* medvirke til upartisk afvikling af DM, hvad angår konkurrenceregler, dommermøder, 
udarbejdelse af diplomer mv. 
 
8.3. MU består af 4 personer. 
 
8.4. MU vælger blandt de 4 medlemmer en formand, som forestår kontakten til DAO’s 
bestyrelse, og fastsætter derudover selv sin forretningsorden.” 
 
8.5. På repræsentantskabsmøder, der kommer efter år med afholdt DM for brassbands 
vælges 1 Musikudvalgsmedlem for en periode, der strækker sig over 2 afholdte DM for 
brassbands.  
 
8.6. På repræsentantskabsmøder, der kommer efter år med afholdt DM for 
harmoniorkestre vælges 1 Musikudvalgsmedlem for en periode, der strækker sig over 2 
afholdte DM for harmoniorkestre.” 
 
Uddybning:  
2 MU-medlemmer vælges for brassbands og 2 vælges for harmoniorkestre. De vælges 
forskudt på repræsentantskabsmøderne, således at de hver sidder for 2 afviklede DM for 
hhv. brassbands og harmoniorkestre.  
Det vil typisk sige, at de to brassband-repræsentanter i MU sidder for 2 år ad gangen, og 
de to harmoniorkester-repræsentanter sidder for 4 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 
 
Motivation: 
De seneste års mere og mere højtprofilerede DM har givet større og større pres på det 
allerede siddende MU. Og proceduren omkring sammensætning af MU har været mindre 
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transparent, end vi egentlig anser for foreneligt med god skik i DAO. Derfor vil vi gerne 
indføre direkte valg til MU i forbindelse med repræsentantskabsmøderne. 
Det skal siges, at det siddende MU har bestyrelsens fulde opbakning, og at det vil være 
disse personer, bestyrelsen foreslår valgt til det kommende MU. 
 
Konsekvenstilretning: 
Hvis repræsentantskabet kan vedtage den nye § 8, følger heraf 3 konsekvenstilretninger. 
1) De gamle paragraffer 8-11 får ny nummerering 9-12. 
 
2) Vedtægternes § 4.6. får ændret ordlyd 
Nuværende vedtægt Ændringsforslag Kommentar 
4.6. Dagsorden for ordinært 
repræsentantskabsmøde 
skal indeholde følgende 
punkter: 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Årsberetning 
4. Revideret regnskab 
5. Indkomne forslag 
6. Budget og fastsættelse af 
kontingent og 
administrationsgebyr, 
jævnfør § 8, punkt 8.4 
7. Valg til bestyrelse og 
revision, jf. § 6 
8. Eventuelt 

 

4.6. Dagsorden for ordinært 
repræsentantskabsmøde 
skal indeholde følgende 
punkter: 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Årsberetning 
4. Revideret regnskab 
5. Indkomne forslag 
6. Budget og fastsættelse af 
kontingent og 
administrationsgebyr, 
jævnfør § 9, punkt 9.4 
7. Valg til bestyrelse og 
revision, jf. § 6 
8. Valg til Musikudvalg, jf. 
§ 8 
9. Eventuelt 

 

Det ses, at ændringen dels 
vedrører den nye 
nummerering af de gamle 
paragraffer 8-11,  
 
og dels vedrører tilføjelsen 
af valghandlingen til 
minimumsdagsordenen for 
det ordinære 
repræsentantskabsmøde. 

 
3) Der vil på det igangværende repræsentantskabsmøde skulle vælges et MU fra bunden, 
dvs. at der skal afholdes ekstraordinært valg på alle fire pladser i henhold til den udsendte 
dagsorden. 
 


