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VEDTAGET FØRSTE GANG NOVEMBER 2000 SENEST REVIDERET juni 2007 angår UNIONEN 

 

GAVER OG REPRÆSENTATION CIRKULÆRE 

Retningslinier vedr. gaver og repræsentation ved klubbers og lederes mærkedage 

 

 

1.  INDLEDNING 
   

 a Cirkulæret vedrører den repræsentation og de gaver, som betales af DJU’s hovedkasse. 
   

 b Repræsentation varetages af Unionsformanden, og kan uddelegere til DL. 
   

 c Når der nedenfor er anført ”kan deltage”, træffes afgørelsen af Unionsformanden. 
   

 d Når der nedenfor er anført ”deltager”, menes deltagelse ved reception og/eller anden festlig-

holdelse. Der overrækkes samtidig en gave. 
   

   

   

2 MÆRKEDAGE 
   

 a DJU kan deltage ved følgende begivenheder, når speciel invitation er modtaget: 

- klubbers 25 års jubilæum, 

- klubbers indvielse af nye lokaler, 

- aktive lederes 25 års jubilæum i klub og/eller sektion, når disse har været ledere i 

DJU, 

- aktive lederes 40 års jubilæum i klub og/eller sektion, 
   

 b DJU deltager ved følgende begivenheder, når speciel invitation er modtaget: 

- klubbers 40 og 50 års jubilæum, 

- aktive lederes 25, 40 og 50 års jubilæum i DJU, 

- aktive lederes 40 og 50 års jubilæum i klub og/eller sektion, når disse har været lede-

re i DJU, 

- aktive lederes 50 års jubilæum i klub og/eller sektion, 

- HB-medlemmers 50, 60 og 75 års fødselsdage, 

- HB-medlemmers bryllup, sølvbryllup og guldbryllup. 
   

 c DJU sender en hilsen og en gave ved de i stk. 2 a og b nævnte begivenheder, når der er ori-

enteret om begivenheden, men speciel invitation ikke er modtaget, og ved de i stk. 2 a nævn-

te begivenheder, når DJU ikke er repræsenteret. 
   

 d DJU’s HB træffer afgørelse om deltagelse eller tilsendelse af hilsen med eller uden gave ved 

lignende begivenheder i kredse uden for ovennævnte, der har betydning for DJU. 
   

 

3 SÆRLIGE BEGIVENHEDER 
   

 a Der sendes en julegave i størrelsesordenen 2 flasker god vin til Hovedbestyrelsen, tidligere 

unionsformænd, indehavere af DJU’s ærestegn, DJU’s ansatte og til personer i eller uden for 

DJU, der efter DLs skøn i årets løb har ydet en efter særlig indsats til gavn for unionen. 

Der sendes julekort til organisationer og personer efter DLs skøn. 
   

 b Der gives en passende gave på repræsentantskabsmødet til dirigenten og til ledere i DJU’s 
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Hovedbestyrelse og udvalg, der afgår fra deres tillidspost. Kompetencen ligger i DL. 
   

 c Der gives en passende gave til aktive seniorer, der har vundet medaljer ved OL, Verdensme-

sterskaber, Europamesterskaber, World Games og World Cup. 

I særlige tilfælde kan der gives en gave til aktive, der har vundet medaljer ved ét eller flere 

Internationale Grand Prix stævner.  

Værdien af disse gaver fastsættes af HB, og uddelingen foretages på årets repræsentant-

skabsmøde eller anden passende lejlighed.  
   

4 SÆRLIG REPRÆSENTATION 
   

 a Ved unionsformandens eller dennes stedfortræders repræsentative deltagelse i internationale 

kongresser og andre arrangementer, hvor det er kutyme at udveksle gaver, ligger kompeten-

cen i HB, der tager stilling i hvert tilfælde.  

I særlige tilfælde, hvor unionsformanden eller dennes stedfortræder ikke kan indhente HBs 

accept forud, skal afgørelsen forelægges HB efterfølgende til udtalelse. 
   

   

5 BEGRAVELSER 
   

 a DJU kan deltage ved begravelser af 

- HB-medlemmer, 

- formænd for DJU’s udvalg, 

- tidligere unionsformænd 

- ansatte. 
   

 b DJU kan deltage ved begravelser af 

- udvalgsmedlemmer i DJU og sektioner, der er kendt i DJU for en særlig indsats, 

- klubformænd, der er kendt i DJU for en særlig indsats gennem lang tid. 

- andre med tilknytning til DJU, når HB finder det relevant. 
   

 c DJU sender en krans eller bårebuket til de i a og b nævnte. 

 


