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Eksisterende tekst
KDA repræsenterer som fælles,
landsdækkende interesseorganisation
medlemsorganisationerne på områder
af fælles interesse, når ikke andet er
aftalt.
KDA er pligtig til, eventuelt mod
fastsatte gebyrer, at yde
medlemsorganisationerne og hvert af
deres medlemmer den fælles service,
som KDA efter repræsentantskabets
eller bestyrelsens bestemmelser har
påtaget sig for medlemmer af KDAorganisationer.
Udover de medlemsydelser KDA
generelt har påtaget sig jfr.
beslutninger på repræsentantskabsmøder eller i bestyrelsen, kan
KDA, efter aftale med en organisation
i hvert enkelt tilfælde, påtage sig
yderligere at yde support til
organisationen og/eller
organisationens medlemmer.
Hvis en medlemsorganisation tillige er
medlem af Danmarks Idræts-forbund,
må KDA ikke i forhold til denne
medlemsorganisation vedtage regler,
der kan være i konflikt med dette
medlemskab.
Medlemsorganisationerne skal
medvirke til, at KDA har ajourførte
fortegnelser over tilsluttede
medlemmers navn, adresse og
fødselsår.
KDA påtager sig, udover hvad der er
nævnt i § 2,
1. at udpege delegerede og evt.
observatører til FAI’s subcommisions
indenfor den enkelte
medlemsorganisations
interesseområde at udstede FAI
sportslicens til organisationsmedlemmer, når forudsætningerne herfor
er opfyldt

Foreslået ny tekst
KDA repræsenterer som fælles,
landsdækkende interesseorganisation
medlemsorganisationerne/medlemsgrupperne
på områder af fælles interesse, hvor dette er
aftalt.
KDA er pligtig til, eventuelt mod fastsatte
gebyrer, at yde medlemsorganisationerne den
fælles service, som KDA efter
repræsentantskabets eller bestyrelsens
bestemmelser har påtaget sig for KDAorganisationer.
Udover de medlemsydelser KDA generelt har
påtaget sig jfr. beslutninger på repræsentantskabsmøder eller i bestyrelsen, kan KDA, efter
aftale med en organisation i hvert enkelt
tilfælde, påtage sig yderligere at yde support
til organisationen og/eller organisationens
medlemmer, eventuelt mod en aftalt ydelse.

Formålet skal være, at bringe
overensstemmelse imellem
medlemsorganisationernes ønsker og
behov, i forhold til

Formålet skal være, at koordinere
medlemsorganisationernes ønsker og behov, i
forhold til medlemsorganisationerne
indbyrdes og i forhold til KDA. Mødet skal give

Hvis en medlemsorganisation tillige er
medlem af Danmarks Idræts-forbund, må KDA
ikke i forhold til denne medlemsorganisation
vedtage regler, eller agere på en måde, der
kan være i konflikt med dette medlemskab.
Slettes

KDA påtager sig, udover hvad der er nævnt i §
2,
1. at udpege delegerede og evt. observatører
til FAI’s subcommisions indenfor den enkelte
medlemsorganisations interesseområde efter
indstilling fra medlemsorganisationen og at
udstede FAI sportslicens til organisationsmedlemmer på anmodning fra
medlemsorganisationen, når
forudsætningerne herfor er opfyldt
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medlemsorganisationerne indbyrdes
og i forhold til KDA. Mødet skal give
deltagerne mulighed for, i
fortrolighed, at drøfte hvilke
udfordringer
medlemsorganisationerne og KDA står
overfor, hvilke arbejdsopgaver man
for tiden selv arbejder med, hvilke
man evt. ønsker hjælp til og hvilke
man ikke ønsker indblanding fra andre
omkring.
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deltagerne mulighed for, i fortrolighed, at
drøfte hvilke udfordringer
medlemsorganisationerne og KDA står
overfor, hvilke arbejdsopgaver man for tiden
selv arbejder med, hvilke man evt. ønsker
hjælp til og hvilke man ikke ønsker indblanding
fra andre omkring.

