
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
MEDLEMSKONTINGENT 2019 

 
 
 
 
Så er tiden atter til at få betalt medlemskontingent, og priserne blev ved generalforsamlingen 2018 
vedtaget at være uændrede, så som følgende: 
 

 DASU/LOMS aktivt medlem      550,00 kr. 

 DASU/LOMS aktivt ungdomsmedlem     275,00 kr.  

 DASU/LOMS almindeligt medlem     100,00 kr. 
 
Som aktivt medlem er der stadig en grundlicens med i prisen, denne licens bestiller jeg 
som sædvanligt til dig. Derudover får du tilsendt bladet AutoSport ca. 6 gange årligt. 
Og som almindeligt medlem får du AutoSport tilsendt, men ingen licens. 

 
Licenspriserne for 2019: 

 A3 – rally    2.000,00 kr. 

 R1 -  rally 1. kører       900,00 kr. 

 C1 – rally 2. kører        900,00 kr. 

 Grundlicens - Rally          0,00 kr. 

 Grundlicens - Vejsport          0,00 kr. 
 
 

Vedr. licenser ved DASU: 
Som sidste år skal du bestille og betale din kørerlicens på www.dasu.dk under medlemsservice.  
Dit femcifrede ID-nummer skal bruges, når du bestiller licens. ID-nummeret fremgår af sidste års 
licens eller udleveres af klubben. 
Du skal være indmeldt i DASU af din klub som aktivt medlem for at kunne bestille licensen. 
Skal du løse en højere licens har du pr. automatik grundlicensens rettigheder. 
Såfremt der er specielle krav til din licens, f.eks. indsendelse af resultatlister og/eller 
helbredserklæring, skal dette være DASU’s sekretariat i hænde, før din licens bliver udstedt. 
Du får din licens tilsendt indenfor 15 hverdage, når alle oplysninger er DASU i hænde, og hvis du 
er berettiget til den ønskede licens. 
Er du via din klub indmeldt i DASU som almindeligt medlem, skal dit medlemskab opgraderes til 
aktivt medlem etc. før du kan løse licens. Opgraderingen sker via din klub. 
 
Har du spørgsmål til ovenstående eller ikke har adgang til computer, er du altid meget 
velkommen til at ringe til mig, så finder vi ud af det sammen.    

 
Kontingentet (ikke licens) kan indbetales på konto 7730-1110670, på vedlagte girokort eller 
MobilePay på nr. 13870 så hurtigt som muligt.   
 
Med sportslig hilsen  
og godt nytår 
Lemvig og Omegns Motor Sport  
 

Kirsten Laursen 

 

http://www.dasu.dk/

