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Forslag til love for DBU Bredde Øst 
 
§ 1 Navn 
1.1. Unionens navn er Dansk Boldspil-Union Bredde Øst. Unionens binavn er DBU Bredde Øst.  

1.2. DBU Bredde Øst er etableret ved fusion mellem DBU Bornholm, DBU København, DBU 
Lolland-Falster og DBU Sjælland med virkning fra 1. juli 2021. DBU Bredde Øst har hjemsted øst 
for Storebælt. 

1.3. DBU Bredde Øst er medlem af DBU Bredde, som er medlem af Dansk Boldspil-Union 
(DBU) under Danmarks Idrætsforbund (DIF).  
 
§ 2 Formål 
2.1. DBU Bredde Østs formål er at fremme og udvikle fodbolden for alle i Østdanmark. Dette 
formål søges blandt andet nået ved  

• at understøtte alle former for fodbold via turneringer og stævner samt uddannelses- og 
udviklingstilbud  

• at tage afsæt i muligheder og udfordringer lokalt og skabe rammer for faglig 
udveksling mellem medlemsforeninger 

• at varetage medlemsforeningernes interesser over for offentlige myndigheder og 
institutioner 

• at gribe og handle på breddefodboldens muligheder og udfordringer i et samfund 
under stadig udvikling 

 
§ 3 Medlemmer 
3.1. Som medlemmer kan optages foreninger, efterskoler og højskoler, der udøver en eller flere 
former for fodbold eller andre aktiviteter med relation til fodbold. Efterfølgende betegnes 
sådanne foreninger og skoler som ”medlemsforeninger” i disse love.  

3.2. Foreninger, der ønsker at blive medlem, skal indsende skriftlig ansøgning om optagelse, 
bilagt foreningens love. Disse love må ikke stride mod DBU Bredde Østs, DBU Breddes, DBU’s 
eller DIF’s love og bestemmelser, eller indeholde usaglige begrænsninger for optagelse af 
medlemmer. Ansøgning skal indeholde oplysninger om:   

1. Foreningens navn, postadresse, formand, telefonnummer og mailadresse.   
2. Foreningens medlemstal.  
3. Dokumentation for foreningens adgang til reglementerede baneforhold, med 
mulighed for at der ved optagelsesproceduren kan dispenseres fra dette krav.  

3.3. DBU Bredde Østs bestyrelse afgør efter en gennemgang af det modtagne materiale og de 
i øvrigt foreliggende oplysninger, hvorvidt foreningen kan optages som medlem. En forening 
er optaget som medlemsforening fra datoen i bekræftelsen. Bestyrelsen kan give denne 
kompetence til direktøren. 
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3.4. DBU Bredde Østs bestyrelse fastsætter indmeldelsesgebyr og kan fastsætte et depositum, 
der indbetales samtidig med ansøgningen samt regler for et sådan depositums 
tilbagebetaling.  

3.5. Foreninger der ved DBU Bredde Østs stiftelsestidspunkt er medlemmer af DBU Bornholm, 
DBU København, DBU Lolland-Falster eller DBU Sjælland er automatisk optaget som 
medlemmer af DBU Bredde Øst. 
 
§ 4 Medlemspligter 
4.1. DBU Bredde Østs medlemsforeninger er underlagt de for DBU Bredde, DBU og DIF til 
enhver tid gældende love og bestemmelser. Medlemsforeningernes vedtægter må til enhver 
tid ikke stride mod DBU Bredde Østs, DBU Breddes, DBU’s og DIF’s love og bestemmelser. 
Medlemsforeningen har pligt til selv at kontrollere at dette overholdes.  

4.2. Medlemsforeningerne har pligt til straks at meddele adresseændringer og navne på nye 
kontaktpersoner til DBU Bredde Øst og skal på anfordring indsende oplysning om medlemstal 
og vedtægtsændringer.  

4.3. Medlemsforeningerne har pligt til at overholde de bestemmelser, der træffes af DBU 
Bredde Østs delegeretmøde, bestyrelse og appelinstans.  

4.4. Ingen af DBU Bredde Østs medlemsforeninger hæfter for DBU Bredde Østs forpligtelser.   

4.5. Såfremt et medlem af en af DBU Bredde Østs medlemsforeninger af denne ekskluderes af 
anden årsag end gæld, skal medlemsforeningen uden ophold give DBU Bredde Østs 
administration meddelelse herom, hvorefter DBU Bredde Østs bestyrelse afgør, om det skal 
have yderligere konsekvenser inden for DBU Bredde Østs område for vedkommende. 
 
§ 5 Ophør af medlemskab 
5.1. En medlemsforenings udmeldelse kan kun ske skriftligt og med virkning fra 
regnskabsårets udløb.   

5.2. En medlemsforening kan slettes som medlem ved restance. Ved restance gives 
medlemsforeningen på skrift en frist på 30 dage til at betale det forfaldne beløb. Efter udløb af 
fristen kan der træffes afgørelse om sletning af medlemskab. Hvis dette finder sted, 
underrettes foreningen herom, og optagelse som medlem på ny vil blive afgjort i 
overensstemmelse med bestemmelserne i § 3 og forudsætter endvidere, at gælden er betalt.  

5.3. En medlemsforening, der i væsentlig grad har tilsidesat sine medlemspligter, herunder 
undladt at overholde DBU Bredde Østs, DBU Breddes, DBU’s eller DIF’s love og bestemmelser 
samt beslutninger truffet af DBU Bredde Østs delegeretmøde eller bestyrelse, kan af 
bestyrelsen ekskluderes som medlem.  

5.4. Forinden bestyrelsen afgør, om der skal foretages den i § 5.3 omtalte eksklusion, skal 
bestyrelsen have oplyst medlemsforeningen om begrundelsen for overvejelse af eksklusion og 
endvidere have givet pågældende medlemsforening adgang til at udtale sig.  
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5.5. Afgørelsen om eksklusion skal begrundes, og mindst 2/3 af DBU Bredde Østs bestyrelse 
skal stemme for eksklusionen. Den ekskluderede forening kan kræve eksklusionen indbragt 
for delegeretmødet. Krav herom skal fremsættes skriftligt over for DBU Bredde Øst bestyrelse 
inden 4 uger efter modtagelse af skriftlig underretning om eksklusion. 

5.6. DBU Bredde Østs bestyrelse afgør, hvorvidt der afholdes ekstraordinært delegeretmøde, 
eller om sagen forelægges førstkommende ordinære delegeretmøde. Eksklusionen skal 
optages som et særligt punkt på dagsordenen. Den pågældende forening har taleret på 
delegeretmødet ved behandling af eksklusionen. Hvis bestyrelsens afgørelse om eksklusion 
indbringes for delegeretmødet, afgør DBU Bredde Østs bestyrelse, om appellen skal tillægges 
opsættende virkning, indtil delegeretmødets afgørelse foreligger.  
 
§ 6 Organer 
6.1. DBU Bredde Østs organer er følgende:  

1. Delegeretmødet  
2. Bestyrelsen 
3. Direktøren  
4. Appelinstansen  
5. Disciplinærinstansen 

6.2. Bestyrelsen kan nedsætte fagudvalg og faggrupper, som den finder nødvendige. 
Bestyrelsen fastsætter antallet af medlemmer, udpegning, funktionstid, kommissorium og 
øvrige forhold. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke have sæde i ikke-tidsbegrænsede fagudvalg 
og faggrupper.  

6.3. Alle, der på tidspunktet for valg/udpegning er myndige, kan vælges/udpeges til de i § 6.1 
og § 6.2 anførte organer og fagudvalg og faggrupper. DBU Bredde Østs bestyrelse har 
mulighed for at dispensere fra denne aldersgrænse.  

6.4. For at sikre DBU Bredde Øst en tæt, løbende dialog med medlemsforeningerne 
organiseres disse i klubnetværk baseret på geografiske tilhørsforhold og lokale forhold. 
 
§ 7 Økonomi og regnskabsår 
7.1. DBU Bredde Østs regnskabsår er 1. juli til 30. juni. 

7.2. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af alle former for kontingent, gebyr, depositum, bøde 
samt indbetalingsfrister m.v.  

7.3. Regnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der foretager en faglig 
og regnskabsmæssig revision (review), og af to kritiske revisorer, der foretager en 
foreningsmæssig revision.  

 
§ 8 Ordinært delegeretmøde 
8.1. Delegeretmødet er DBU Bredde Østs højeste myndighed. Det årlige ordinære 
delegeretmøde afholdes i november eller december måned. Det indkaldes af bestyrelsen 
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senest 4 uger før delegeretmødets afholdelse med oplysninger om tid, sted og dagsorden. 
Indkaldelsen skal ske direkte til medlemsforeningerne og offentliggøres via elektroniske 
kanaler.  

8.2. Forslag til kandidater til et valg fremsendes af medlemsforeninger til direktøren senest 1. 
oktober. Kandidater til poster i DBU Bredde Østs bestyrelse og DBU Breddes bestyrelse 
præsenteres i et valgmateriale, som udsendes til medlemsforeningerne og offentliggøres via 
elektroniske kanaler senest 14 dage før delegeretmødets afholdelse. Forestående valg 
annonceres senest 1. september, og medlemsforeningerne inviteres til at stille kandidater op. 

8.2.1. Kandidater, der opstiller til DBU Bredde Østs bestyrelse, DBU Breddes bestyrelse og 
DBU’s og DBU Breddes repræsentantskaber, opstiller automatisk også som suppleanter, 
såfremt kandidaten ikke udtrykkeligt fraskriver sig dette.  

8.2.2. Såfremt der ikke er opstillet et tilstrækkeligt antal kandidater til at besætte de ledige 
poster, der skal vælges på delegeretmødet, vil det være muligt at stille op på dagen for 
delegeretmødets afholdelse.  

8.3. Forslag, der ønskes til behandling på delegeretmødet skal fremsendes til direktøren senest 
1. september. Forslag offentliggøres senest 4 uger før afholdelse af delegeretmøde.  

8.4. Et eksemplar af DBU Bredde Østs reviderede regnskab skal offentliggøres senest 14 dage 
før delegeretmødets afholdelse.  
 
§ 9 Dagsorden for ordinært delegeretmøde  
9.1. Dagsorden for det ordinære delegeretmøde skal som minimum indeholde følgende 
punkter:  

1. Valg af dirigent  
2. Aflæggelse af årsberetning og andre beretninger til orientering 
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse og budget til orientering  
4. Indkomne forslag  
5. Valg til DBU Bredde Østs bestyrelse 

a. Valg af formand for 2 år i lige år 
b. Valg af 5 øvrige bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
c. Valg af 2 suppleanter for 1 år 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til DBU Breddes bestyrelse, jf. § 17 
7. Valg af repræsentanter til DBU’s og DBU Breddes repræsentantskaber, jf. § 18 
8. Valg af 1 revisor for et år, der skal være statsautoriseret eller registreret 
9. Valg af 2 kritiske revisorer for 2 år (1 vælges i lige år, og 1 vælges i ulige år) 
10. Eventuelt 

9.2. Dirigenten vælges af de delegerede med almindeligt stemmeflertal og må ikke selv være 
delegeret. I tilfælde af force majeure vælger delegeretmødet en dirigent blandt de 
tilstedeværende delegerede. Dirigenten afgør med bindende virkning alle spørgsmål 
angående behandlings- og afstemningsmåder.  
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9.3. Der føres referat fra delegeretmødet. 
 
§ 10 Ekstraordinært delegeretmøde 
10.1. Ekstraordinært delegeretmøde afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/6 af 
DBU Bredde Østs stemmeberettigede medlemsforeninger begærer dette. Begæringen skal 
indeholde forslag til en motiveret dagsorden og tilsendes direktøren.  
 
10.2. Bestyrelsen er forpligtet til inden 2 uger efter modtagelsen af begæringen at indkalde det 
ekstraordinære delegeretmøde, og mødet skal være afholdt senest 6 uger efter modtagelsen 
af begæringen.  

10.3. Alle relevante emner kan behandles på et ekstraordinært delegeretmøde – herunder 
personvalg. Forslag til behandling på det ekstraordinære delegeretmøde skal udsendes senest 
14 dage før afholdelsen.  

10.4. Dagsorden for ekstraordinært delegeretmøde skal som minimum indeholde 
a. Valg af dirigent 
b. Det/de indkomne forslag til behandling  

10.5. Regler for dirigentvalg og dirigentens beføjelser følger § 9.2.  

10.6. Der føres referat fra det ekstraordinære delegeretmøde. 
 
§ 11 Stemmeret på delegeretmøder 
11.1. En medlemsforening opnår stemmeret på datoen for optagelse i DBU Bredde Øst. 
Medlemsforeningen fortaber sin stemme- og taleret, hvis den på dagen er i restance til DBU 
Bredde Øst.  

11.2. Tilmelding som delegeret sker gennem medlemsforeningen til direktøren senest 14 dage 
før delegeretmødets afholdelse.  

11.3. Hver medlemsforening har 2 stemmer og ret til at sende 2 delegerede, der begge har 
stemme- og taleret. Hvis en medlemsforening har flere end 450 medlemmer ved seneste 
medlemsindberetning (DIF medlemstal), tildeles medlemsforeningen 1 ekstra stemme og en 
ekstra delegeret, således medlemsforeningen har 3 stemmer og 3 delegerede i alt. Såfremt 
medlemsforeningen kun møder med én delegeret, kan denne afgive alle stemmer på 
medlemsforeningens vegne. Mødes der med to delegerede, da fordeles de 3 stemmer mellem 
de to fremmødte. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

11.4. De delegerede skal på dagen for delegeretmødet være myndige for at kunne afgive 
stemme.  

11.5. Medlemmer af DBU Bredde Østs bestyrelse råder over hver én stemme og kan ikke 
stemme som delegerede for en medlemsforening.  
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11.6. På hver stemmeseddel kan der kun stemmes på én person uanset antal opstillede 
kandidater. 

11.7. Medlemmer af DBU Bredde Østs udvalg har møderet til hele delegeretmødet og taleret i 
sager, der relaterer til deres udvalgspost. Kandidater på valg har møderet til hele mødet, og 
dirigenten kan give opstillede kandidater og andre personer, herunder gæster, taleret når 
dette skønnes rimeligt set i forhold til sagens beskaffenhed.  

11.8. DBU Bredde Østs bestyrelse kan give andre personer adgang til at deltage i 
delegeretmødet eller dele heraf. 
 
§ 12 Afstemninger og majoritetskrav 
12.1. Delegeretmødet er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte delegerede.  Alle 
afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er fastsat i lovene. Alle 
personvalg afgøres ved relativt flertal (den der får flest stemmer, er valgt), medmindre andet er 
fastsat i lovene. I tilfælde af at kandidater opnår lige mange stemmer, og det derfor ikke kan 
afgøres hvem af disse, der er valgt, afholdes der ny afstemning mellem disse kandidater. Er der 
fortsat efter en sådan afstemning lige mange stemmer på kandidaterne, trækkes der lod 
mellem disse. 

12.2. Til vedtagelse af ændringer af DBU Bredde Østs love og turneringsreglement, samt 
væsentlige strategiske beslutninger kræves, at mindst 2/3 af de tilstedeværende 
stemmeberettigede stemmer for forslaget.  

12.3. Til vedtagelse af DBU Bredde Østs opløsning kræves, at mindst 2/3 af DBU Bredde Østs 
medlemsforeninger er repræsenteret samt, at mindst 3/4 stemmer er for forslaget. Er det 
nødvendige antal medlemsforeninger ikke repræsenteret, kan forslaget vedtages på et 
følgende, eventuelt ekstraordinært delegeretmøde med 2/3 flertal, uanset antallet af de 
repræsenterede medlemsforeninger. Fristen for indkaldelse til dette ekstraordinære 
delegeretmøde følger bestemmelserne i § 10.2.  

12.4. Der kan ske genvalg til alle valgbare poster. Formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer 
kan genvælges fem gange og sidde 12 år i træk.  

12.5. Personale er ikke valgbare, og den på mødet valgte dirigent og ekstern revisor kan ikke 
samtidig vælges til/blive siddende i bestyrelsen.  
 
§ 13 Bestyrelse 
13.1. Til at varetage DBU Bredde Østs overordnede ledelse og interesser vælges en bestyrelse 
bestående af 11 medlemmer.  

13.2. Valgbare er personer, der opfylder betingelserne for at være stemmeberettigede, jf. § 11.4. 
Ved valg til bestyrelsen skal den pågældende være til stede eller skriftligt erklære sin villighed 
til at modtage valg.  
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13.3. Delegeretmødet vælger formand for en periode af 2 år. Er der flere kandidater til 
formandsposten stemmes først om samtlige kandidater, og får en af kandidaterne ved denne 
afstemning mere end halvdelen af de afgivne stemmer, er denne valgt. Ellers foretages en 
valgrunde 2 mellem de to kandidater, der i første omgang fik flest stemmer, og her er den 
valgt, der får flest stemmer.  

13.4. Delegeretmødet vælger hvert år 5 øvrige medlemmer til bestyrelsen for en periode på 2 
år. Der vælges hvert år 2 suppleanter. Den person, som opnår flest stemmer, er valgt som 1. 
suppleant. 

13.5. Bestyrelsen konstituerer selv sin næstformand på førstkommende møde.  

13.6. Bestyrelsen kan beslutte at udbetale honorar, tabt arbejdsfortjeneste eller yde 
vikardækning til formand, næstformand og/eller andre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen 
skal fremlægge vederlagspolitik til godkendelse på delegeretmødet. 

13.7. Bestyrelsens medlemmer og suppleanter er repræsentanter for DBU Bredde Øst i DBU’s 
og DBU Breddes repræsentantskaber, jf. § 18.1. 
 
§ 14 Bestyrelsens ansvar og opgaver  
14.1. Bestyrelsen har ansvaret for opfyldelsen af DBU Bredde Østs formål og forestår DBU 
Bredde Østs ledelse under ansvar overfor delegeretmødet og fastsætter selv sin 
forretningsorden i overensstemmelse med disse love.  

14.2. Bestyrelsens hovedopgaver er, med udgangspunkt i tæt, løbende dialog med 
medlemsforeningerne, at: 

• udarbejde og implementere strategier og visioner gældende for DBU Bredde Øst 
• nedsætte og understøtte fagudvalg og faggrupper under DBU Bredde Øst  
• udvikle politik og søge politisk indflydelse både internt i DBU Bredde og DBU og over 

for offentlige myndigheder og institutioner. 
• varetage økonomien for det samlede DBU Bredde Øst  

14.3. Bestyrelsen fastsætter omfanget af og de nærmere regler for turneringen. Endvidere 
fastsætter bestyrelsen turneringsbestemmelserne for disse, herunder tid og sted for de 
enkelte kampes afvikling. Der påsættes dommere til kampene i det omfang, det er muligt.  

14.4. Bestyrelsen repræsenterer officielt DBU Bredde Øst.  

14.5. Hvor intet andet er foreskrevet i lovene, er bestyrelsen, under ansvar for delegeretmødet, 
berettiget til at træffe de fornødne afgørelser.  

14.6. Bestyrelsen har pligt til at behandle enhver sag, der forelægges den af direktøren, ligesom 
den selv kan tage enhver sag op. 

14.7. Bestyrelsen udarbejder efter indstilling fra direktøren budget for kommende år. 
Væsentlig overskridelse eller fravigelse fra de budgetterede udgifter vil herefter kun kunne 
bevilges af bestyrelsen med tilslutning fra mindst 2/3 af bestyrelsen.  
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14.8. Bestyrelsen udarbejder kriterier for tildeling af hædersbevisninger og hæderspriser til 
enkeltpersoner og medlemsforeninger og administrerer disse. Bestyrelsen kan beslutte at 
skride til frakendelse af æresbevisninger og hæderstegn tildelt af DBU Bredde Øst eller de 
tidligere lokalunioner, DBU Bornholm, DBU København, DBU Lolland-Falster og DBU Sjælland.  
 
§ 15 Bestyrelsens funktionsmåde 
15.1. Bestyrelsesmøder ledes af formanden og i dennes forfald af næstformanden.  

15.2. Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst en uges varsel ved udsendelse af dagsorden. 
Møder indkaldes via direktøren af formanden eller ved dennes forfald af næstformanden.  

15.3. Et bestyrelsesmøde skal indkaldes, hvis mere end halvdelen af medlemmerne af 
bestyrelsen ønsker det.  

15.4. Hvor intet andet følger af lovene, træffer bestyrelsen afgørelse med almindeligt flertal i 
alle foreliggende sager. Ved stemmelighed har formanden for bestyrelsen den afgørende 
stemme.  

15.5. Møder kan afholdes ved anvendelse af elektroniske medier.  

15.6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis mere end halvdelen af medlemmerne er mødt 
frem eller deltager i bestyrelsesmødet via elektronisk medie, hvoraf det ene skal være 
formanden, eller ved dennes forfald, næstformanden. Hvis der efter et bestyrelsesmøde, hvor 
bestyrelsen ikke har været beslutningsdygtig, indkaldes til et nyt møde med samme 
dagsorden, er bestyrelsen beslutningsdygtig under det således indkaldte bestyrelsesmøde 
uden hensyn til antallet af tilstedeværende/ deltagere via elektroniske medier.  

15.7. Ændringer i bestyrelsens forretningsorden vedtages med almindeligt stemmeflertal, 
mens ændringer vedrørende økonomi, jf. § 14.7, administrativ organisation og turneringer 
kræver 2/3 flertal. 

15.8. Hvis et bestyrelsesmedlem er inhabil i forhold til en bestemt sag, kan vedkommende ikke 
deltage i bestyrelsens afgørelse af sagen. Den pågældende har pligt til at gøre bestyrelsen 
opmærksom på, at der kan foreligge inhabilitet.  

15.9. Ved bestyrelsens valg/udpegning af et af sine medlemmer kan et medlem deltage i 
afgørelsen, uanset om vedkommende selv er bragt i forslag.  

15.10. Der føres referat fra bestyrelsesmøder. 
 
§ 16. Besættelse af ledige bestyrelsesposter i valgperioden  
16.1. Uanset af hvilken grund bestyrelsesposten som formand er blevet ledig, konstitueres den 
af bestyrelsen valgte næstformand som stedfortrædende formand indtil førstkommende 
delegeretmøde, og bestyrelsen vælger af sin midte en ny næstformand for perioden frem til 
ny formand er valgt.  Alternativt indkaldes til ekstraordinært delegeretmøde.  
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16.2. Såfremt en bestyrelsespost besat efter § 9.1, punkt 5.b, bliver ledig, besættes pladsen i 
resten af valgperioden af 1. suppleanten og dernæst af 2. suppleanten.  
 
§ 17 Valg til DBU Breddes bestyrelse 
17.1. DBU Bredde Østs medlemmer og suppleanter til DBU Breddes bestyrelse vælges på 
delegeretmøder for 2 år ad gangen. Det sker ved et direkte valg, hvor de kandidater, der opnår 
flest stemmer, er valgt til det antal bestyrelsespladser, DBU Bredde Øst råder over.  Endvidere 
vælges der 2 suppleanter. Den person, som opnår flest stemmer, er valgt som 1. suppleant. 

17.2 Kandidater til valget skal meddeles direktøren senest 1. oktober. Ved valget skal den 
pågældende være til stede eller skriftligt erklære sin villighed til at modtage valg.  

17.3 Medlemmer af DBU Bredde Østs bestyrelse kan ikke vælges til DBU Breddes bestyrelse, se 
dog § 26.7. 
 
§ 18 Valg til DBU’s og DBU Breddes repræsentantskaber 
18.1. DBU Bredde Østs medlemmer og suppleanter i DBU Breddes og DBU’s bestyrelse, samt 
medlemmer og suppleanter i DBU Bredde Østs bestyrelse, er obligatoriske medlemmer af 
DBU’s og DBU Breddes repræsentantskaber.  

18.2. Resterende repræsentanter vælges på delegeretmøder for 1 år ad gangen. Det sker ved et 
direkte valg, hvor de kandidater, der opnår flest stemmer er valgt til det antal pladser, DBU 
Bredde Øst råder over, og de næstfølgende indtræder som 1. suppleant og så fremdeles.  

18.3. Det er en forudsætning for valg, at kandidaten er medlem af en opstillingsberettiget 
medlemsforening.  

18.4. Kandidater til valget skal meddeles direktøren senest 1. oktober. Ved valget skal den 
pågældende være til stede eller skriftligt erklære sin villighed til at modtage valg. 
 
§ 19 Direktøren 
19.1. DBU Bredde Østs direktør ansættes af bestyrelsen til at varetage den daglige ledelse af 
DBU Bredde Øst efter de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen giver.   

19.2. Direktøren har ansvaret for DBU Bredde Østs samlede administration, herunder 
ansættelse og afskedigelse af personale.  

19.3. Alle ansatte i DBU Bredde Øst refererer til direktøren, der kan uddelegere passende dele 
af sin kompetence. 
 
§ 20 Forseelser 
20.1. Hvis en under DBU Bredde Øst hørende medlemsforening eller tredjemand, eller en hertil 
knyttet enkeltperson, herunder ansatte, ledere, trænere, spillere og dommere, har  

a) overtrådt love, reglementer og bestemmelser  
b) undladt at efterkomme en endelig afgørelse truffet af en kompetent myndighed 
uden ugrundet ophold,  
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c) udvist usportslig, illoyal eller usømmelig adfærd, eller i øvrigt  
d) bragt fodboldspillet i miskredit,  

kan DBU Bredde Østs Disciplinærinstans og Appelinstans træffe en eller flere af følgende 
disciplinære sanktioner over for den eller de pågældende:  

1. Tildeling af misbilligelser og advarsler.  
2. Pålæg om at bringe lov- eller regelstridige forhold til ophør. 
3. Idømmelse af bøder og erstatninger.  
4. Fradømmelse af retten til at spille på hjemmebane i en eller flere kampe.  
5. Fradømmelse og tilkendelse af point samt ansættelse af målscore. Dømmes en kamp 
tabt for et hold, fastsættes målscoren, og eventuelle turneringspoint tildeles det andet 
hold. De disciplinære instanser kan undlade at tildele turneringspoint til det andet hold 
alternativt helt annullere kampen. 
6. Fastsættelse af en ny kamp (omkamp), genoptagelse og færdiggørelse af en afbrudt 
kamp, eller fastsættelse af kampresultatet, hvis en kamp er blevet afbrudt og det 
besluttes ikke at genoptage og færdiggøre kampen.  
7. Disciplinær nedrykning af hold.  
8. Udelukkelse fra deltagelse i kampe, turneringer, administration, ledervirksomhed, 
trænervirksomhed og/eller dommervirksomhed.  
9. Udelukkelse fra en medlemsforening og/eller DBU.  
10. Frakendelse af æresbevisninger og hæderstegn. 
11. Tab af amatørstatus (afgøres af DBU).  

20.2. Med undtagelse af:  
1. misbilligelser og advarsler, samt  
2. pålæg om at bringe lov- eller regelstridige forhold til ophør;  

kan alle disciplinære sanktioner udsættes helt eller delvist og bortfalde efter en nærmere 
fastsat prøvetid, der højst kan være tre år. Hvis der i prøvetiden sker overtrædelse omfattet af § 
20.1 eller overtrædelse af vilkår fastsat i afgørelsen om udsættelse af den disciplinære sanktion, 
kan den instans, der har truffet afgørelse om udsættelse af den disciplinære foranstaltning, 
beslutte, at der straks skal ske håndhævelse heraf.  

20.3. Når disciplinærinstansen behandler en sag mod en under DBU Bredde Øst hørende 
medlemsforening eller tredjemand eller mod en enkeltperson er enhver pligtig at meddele 
alle de oplysninger – også økonomiske – som disciplinærinstansen måtte anse det for 
nødvendigt at indhente med henblik på sagens oplysning og afgørelse.  

20.4. Vægring ved at meddele de ønskede oplysninger samt meddelelse af urigtige eller 
ufuldstændige oplysninger kan i sig selv medføre de i § 20.1 nævnte disciplinære sanktioner, 
herunder udelukkelse for tid eller bestandigt.  

20.5. Disciplinære afgørelser truffet af DBU Bredde Østs disciplinærinstans jf. §21.3 og/eller DBU 
Bredde Østs appelinstans er endelige for de under DBU Bredde Øst hørende turneringer og 
kan ikke appelleres yderligere, medmindre andet følger af DBU’s love.  
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20.6. Disciplinærinstansen kan fastsætte en ankefrist, der er kortere end den i 
turneringsreglementet angivne ankefrist dog aldrig kortere end 48 timer. Dette skal i givet 
fald fremgå af afgørelsen.  

20.7. Part i en disciplinærsag er kampens to medlemsforeninger. Hvis sagen vedrører ikke 
spilleberettiget spiller(e) kan sagen endvidere indbringes af den medlemsforening, der mener 
at ligge inde med spillerens spillercertifikat.  

20.8. Meddelelse om udelukkelser skal gives DBU og ingen udelukket enkeltperson kan 
optages i nogen anden medlemsforening under DBU. Enhver medlemsforening, der benytter 
en udelukket spiller, kan ligeledes udelukkes af DBU Bredde Øst.  
 
§ 21 Disciplinærinstans 
21.1. Bestyrelsen nedsætter en disciplinærinstans, der fungerer som 1. instans ved 
behandlingen af sager opstået under afviklingen af de under DBU Bredde Øst hørende 
turneringer. Disciplinærinstansen udpeges af bestyrelsen for 1 år ad gangen og består af 3-5 
medlemmer, hvoraf et af disse medlemmer udpeges som formand. Bestyrelsen kan løbende 
supplere medlemmer i instansen, hvis disse får længerevarende eller varigt forfald. 

21.2. Medlemmerne eller formanden i disciplinærinstansen kan ikke samtidig sidde i DBU 
Bredde Østs bestyrelse eller fagudvalg og faggrupper under DBU Bredde Øst. 
Disciplinærinstansen kan uddelegere passende dele af sin kompetence til administrationen.  

21.3. Instansen har til opgave:  
• at idømme disciplinære sanktioner på baggrund af indberetninger og protester eller af 

egen drift i forbindelse med afviklingen af DBU Bredde Østs turneringer, 
• at være 1. ankeinstans for beslutninger om eventuel tildeling af aldersdispensationer 

truffet af direktøren,  
• at træffe afgørelse om og eventuelt dispensere fra cirkulæret om "Fusioner, 

overbygninger og øvrige samarbejdsforhold", når det alene vedrører DBU Bredde Østs 
forhold. Derudover har Disciplinærinstansen selv mulighed for at tage sager op.  

21.4. Følgende disciplinære afgørelser truffet af disciplinærinstansen kan af sagens parter 
indbringes for DBU Bredde Østs Appelinstans inden for de til enhver tid gældende frister jf. 
turneringsreglementet. Fristen skal altid fremgå af disciplinærinstansens skriftlige afgørelse:  

1. Bøder, erstatninger mv. over kr. 1.000.  
2. Idømte karantæner på mere end 3 dage. 
3. Fradømmelse og tilkendelse af point samt ansættelse af målscore i DBU Bredde Østs 
turneringer.   
4. Fradømmelse af retten til at spille på hjemmebane i DBU Bredde Østs turneringer.  
5. Fastsættelse af en ny kamp (omkamp), genoptagelse og færdiggørelse af en afbrudt 
kamp, 
6. Disciplinær nedrykning af hold. 
7. Andre afgørelser, når Disciplinærinstansen under hensyn til sagens beskaffenhed 
giver tilladelse dertil.  
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§ 22 Appelinstans 
22.1. Appelinstansens opgave er som DBU Bredde Østs højeste dømmende instans at afgøre 
alle de sager, som i henhold til §21.4 indbringes for instansen.  

22.2. Appelinstansen udpeges af bestyrelsen for 1 år ad gangen og består af 1 formand og 2-4 
øvrige medlemmer udpeget af DBU Breddes bestyrelse. Bestyrelsen kan løbende supplere 
medlemmer i instansen, hvis disse får et længerevarende eller varigt forfald. Ingen af 
appelinstansens medlemmer kan samtidig sidde i DBU Bredde Østs bestyrelse eller fagudvalg 
og faggrupper under DBU Bredde Øst, og der må ikke være personsammenfald mellem 
disciplinærinstansen og appelinstansen.  

22.3. Appelinstansen afgør selv, om en indanket afgørelse skal have virkning, så længe 
behandling foregår i instansen.  

22.4. Appelinstansens afgørelser kan indbringes for Fodboldens Appelinstans, såfremt der 
gives tilladelse hertil og under hensyn til bestemmelserne i DBU’s love. 
 
§ 23 Tegningsret 
23.1. DBU Bredde Øst tegnes af (1) formanden og næstformanden eller (2) af formanden eller 
næstformanden sammen med 2 bestyrelsesmedlemmer eller (3) af direktøren sammen med 
formanden eller næstformanden eller (4) af den samlede bestyrelse.   

23.2. Alle dispositioner over fast ejendom, herunder køb, salg og pantsætning, kræver dog alle 
bestyrelsesmedlemmers underskrift.  

23.3. Bestyrelsen kan meddele prokura. 
 
§ 24 Fodboldens Voldgiftsret  
24.1 DBU og de under DBU hørende organisationer, medlemsforeninger og tredjemænd samt 
disses spillere, ledere og trænere er forpligtede til at underkaste sig voldgift i 
overensstemmelse med bestemmelserne i DBU’s love. 
 
§ 25 Opløsning  
25.1. Beslutning om DBU Bredde Østs opløsning kan alene træffes efter reglerne i § 12.3.  

25.2. I tilfælde af DBU Bredde Østs opløsning, overgår dens ejendele og midler til DBU, der er 
forpligtet til at disponere over disse til støtte for fodboldspillet i DBU Bredde Østs geografiske 
område.  
 

§ 26 Valg i etableringsfasen 2021-2024 

26.1. I etableringsfasen vælges formanden for DBU Bredde Øst i henhold til bestemmelserne i § 
13.3. Formanden vælges på et ekstraordinært delegeretmøde i maj/juni 2021 og igen på de 
ordinære delegeretmøder i 2022 henholdsvis 2024.  
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26.2. I etableringsfasen tildeles medlemsforeningerne på Bornholm og Lolland-Falster hver 1 
plads i DBU Bredde Østs bestyrelse. I juli 2021 besættes pladserne frem til det ordinære 
delegeretmøde i 2022 og i 2022 for 2 år frem til det ordinære delegeretmøde i 2024. Det 
afgøres af medlemsforeningerne på Bornholm henholdsvis Lolland-Falster, om pladserne 
besættes ved valg eller udpegning.  

26.3. De resterende pladser i DBU Bredde Østs bestyrelse vælges i henhold til § 13.4 i en 
afstemning på delegeretmødet, hvor medlemsforeninger på Lolland-Falster og Bornholm ikke 
har opstillings- og stemmeret. På et ekstraordinært delegeretmøde i maj/juni 2021 vælges 8 
medlemmer. De 8 kandidater, der opnår flest stemmer, er valgt. De 5 med flest stemmer er 
valgt frem til det ordinære delegeretmøde i 2023, de næstfølgende 3 er valgt frem til det 
ordinære delegeretmøde i 2022.  På det ordinære delegeretmøde i 2022 vælges 3 medlemmer 
for 2 år, og i 2023 vælges 5 medlemmer for 2 år.  

26.4. Suppleanter vælges i henhold til bestemmelserne i § 13.4. I etableringsfasen tildeles 
medlemsforeninger på Bornholm henholdsvis på Lolland-Falster yderligere hver 1 plads som 
suppleant i DBU Bredde Østs bestyrelse. Suppleanten kan indtræde for det medlem, der er 
valgt eller udpeget til bestyrelsen i henhold til bestemmelserne i § 26.2. Det afgøres af 
medlemsforeningerne på Bornholm henholdsvis Lolland-Falster, om pladsen besættes ved 
valg eller udpegning. 

26.5. To medlemmer af DBU Breddes bestyrelse vælges i henhold til § 17 – se dog andre 
deadlines for opstilling til delegeretmødet i maj/juni 2021, jf. fusionsaftale § 8.3. I 
etableringsfasen har medlemsforeningerne på Bornholm og Lolland-Falster ikke opstillings- 
og stemmeret. På det ekstraordinære delegeretmøde i maj/juni 2021 vælges disse to 
medlemmer frem til det ordinære delegeretmøde i 2023, og efterfølgende vælges 
medlemmerne for en periode på to år. 

26.6. I etableringsfasen tildeles medlemsforeningerne på Bornholm og Lolland-Falster hver 1 
plads i DBU Breddes bestyrelse. Fra 1. juli 2021 besættes pladserne frem til det ordinære 
delegeretmøde i 2022 og i 2022 for 2 år frem til det ordinære delegeretmøde i 2024. Det 
afgøres af medlemsforeningerne på Bornholm henholdsvis Lolland-Falster, om pladserne 
besættes ved valg eller udpegning. 

26.7. I etableringsfasen kan ét af de medlemmer, der er valgt til DBU Bredde Østs bestyrelse, 
ligeledes vælges til DBU Breddes bestyrelse. De medlemmer, der er valgt jf. § 26.2., kan ikke 
vælges jf. § 26.6. Hvis formanden for DBU Bredde Øst vælges som formand for DBU Bredde, 
fratræder denne posten som formand for DBU Bredde Øst. 

26.8. Der foretages valg til DBUs og DBU Breddes repræsentantskaber ved det ekstraordinære 
delegeretmøde i maj/juni 2021, jf. § 18.1-3. men de valgte Øst-repræsentanter har først virke fra 
den 1. januar 2022. Indtil da har de udpegede repræsentanter pr. 31. december 2020 fra de 4 
lokalunioner virke hele kalenderåret 2021 ud. 
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26.9. § 26 kan frem til det ordinære delegeretmøde i 2024 kun ændres, hvis samtlige 
tilstedeværende stemmeberettigede stemmer herfor. 

26.10. § 26 bortfalder automatisk og udgår af disse love ved afslutningen af det ordinære 
delegeretmøde i 2024. 


