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Forslag til ændrede love for DBU Bredde    
 
 
§ 1 Navn  
1.1 Foreningens navn er ”DBU Bredde”. 
 
1.2 Foreningen er medlem af Dansk Boldspil-Union (DBU). 
 
1.3 Foreningens hjemsted følger placeringen af DBU Breddes sekretariat. 

 
§ 2 Formål 
2.1 DBU Bredde har til formål at styrke og udvikle breddefodbolden til glæde og gavn for 
alle medlemsklubber i Danmark. 
 
2.2 Vi søger at opnå dette blandt andet ved:  

• At skabe effektive rammer for udvikling og drift af dansk breddefodbold 
• At varetage dansk breddefodbolds interesser aktivt og ansvarligt indenfor 

rammerne af dansk fodbold som helhed, både internt i DBU og i forhold til eksterne 
interessenter 

• At sætte en fælles politisk dagsorden og udgøre et fælles talerør for 
breddefodbolden i Danmark 

• At gribe og handle på breddefodboldens muligheder og udfordringer i et samfund, 
som hele tiden ændrer og udvikler sig.  

 
§ 3 Medlemmer 
3.1 DBU Breddes medlemmer er: 

• DBU Bredde Øst  
• DBU Bredde Vest  

3.1.1 DBU Bredde Øst er organisation for fodboldklubber øst for Storebælt.  

3.1.2 DBU Bredde Vest er organisation for fodboldklubber vest for Storebælt. 

 
§ 4 Medlemspligter 
4.1 DBU Bredde og DBU Breddes medlemmer er underlagt de for DBU til enhver tid 
gældende love og bestemmelser. 

 
§ 5 Organer 
5.1 DBU Breddes organer er følgende: 

• Repræsentantskabet, jf. § 6 
• Bestyrelsen, jf. § 7 
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§ 6 Repræsentantskabet 
6.1 Repræsentantskabet består af 78 repræsentanter samt den næstformand i DBU, der er 
valgt af DBU Breddes og Herre-DS-klubbernes medlemmer af DBU’s repræsentantskab. 
DBU Breddes repræsentantskab med 79 medlemmer er DBU Breddes højeste myndighed 
i alle anliggender, jf. dog § 4.1. 
 
6.2 De 78 repræsentanter i repræsentantskabet består af DBU Bredde Østs og DBU Bredde 
Vests til enhver tid værende medlemmer af DBU’s repræsentantskab. 

6.2.1 Repræsentantskabet sammensættes af repræsentanter valgt i DBU Bredde Øst og 
DBU Bredde Vest. De 78 pladser i repræsentantskabet fordeles mellem DBU Bredde Øst og 
DBU Bredde Vest efter et dynamisk fordelingsprincip baseret på følgende parametre med 
den angivne vægtning: Borgere: 10 %, klubber: 40 %, medlemmer: 50 %. Fordelingen 
opgøres årligt med udgangspunkt i følgende data: 

• Borgere: Danmarks Statistiks seneste offentliggjorte folketal pr. 1. april. 
• Klubber: CFR-registeret fra DIF (foregående års indberetning) 
• Medlemmer: De officielle medlemstal fra DIF (foregående års indberetning). 

 
6.2.2 Valgprocedurer er beskrevet i DBU Bredde Østs og DBU Bredde Vests love.  

6.2.3 Valgperioden for de 78 medlemmer af repræsentantskabet følger den til enhver tid 
gældende valgperiode for de valgte medlemmer af DBU’s repræsentantskab. 
 
6.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes 1 gang årligt i årets første kvartal. 

6.3.1 Ordinært repræsentantskabsmøde indkaldes med mindst 4 ugers varsel. 

6.3.2 Ved ordinært repræsentantskabsmøde skal en dagsorden og et eksemplar af 
årsregnskabet med revisorens bemærkninger samt eventuelle forslag udsendes til 
repræsentanterne senest 14 dage før mødets afholdelse. 
 
6.4 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller 1/3 af 
repræsentanterne begærer dette. 

6.4.1 Begæringen skal indeholde forslag til en motiveret dagsorden, og bestyrelsen er 
forpligtet til inden 1 måned efter modtagelsen af begæringen at afholde det 
ekstraordinære repræsentantskabsmøde. Reglerne om indkaldelsesmåde og 
repræsentantskabsmødets gennemførelse gælder i øvrigt på samme måde som for 
ordinært repræsentantskabsmøde. 
 
6.5 Repræsentantskabsmøderne ledes af en af repræsentantskabet med almindelig 
stemmeflerhed valgt dirigent, der ikke selv må være medlem af repræsentantskabet.  

6.5.1 Dirigenten afgør afstemningsmåde. Dog skal der foretages skriftlig afstemning, hvis 1/3 
af repræsentanterne forlanger det. Ved personvalg foretages skriftlig afstemning, hvis der 
er flere kandidater end poster. Den person, der får flest stemmer, er valgt.  
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6.5.2 Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Til lovændringer og beslutning 
om opløsning kræves dog kvalificeret flertal, jf. §§ 11 og 12.   

6.5.3 Intet medlem af repræsentantskabet kan afgive mere end 1 stemme og kun ved sin 
personlige tilstedeværelse. Et medlem, der er forhindret i at deltage i et 
repræsentantskabsmøde, kan dog lade sig repræsentere med stemmeret ved en 
stedfortræder. En stedfortræder kan kun være stedfortræder for ét medlem.  
 
6.6 Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, uanset antallet af fremmødte, se dog § 12. 
 
6.7 På det ordinære repræsentantskabsmøde foretages minimum følgende:  

1. Valg af dirigent 
2. Aflæggelse af beretninger  
3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse og budget til orientering 
4. Behandling af forslag  
5. Valg af formand (ulige år) /næstformand (lige år) til DBU Breddes bestyrelse, jf. § 7.8 
6. Valg til DBU’s bestyrelse, jf. § 6.9 
7. Valg af revisor, jf. § 8  
8. Eventuelt 

 
6.8 Eventuelle forslag kan alene fremsættes af bestyrelsen og repræsentanterne og skal 
være DBU Breddes sekretariat i hænde senest den 30.11.  
 
6.9 Repræsentantskabet vælger næstformand, medlemmer og suppleanter til DBU’s 
bestyrelse efter DBU’s til enhver tid gældende regler.  

 
§ 7 Bestyrelsen 
7.1 Bestyrelsen forestår DBU Breddes overordnede ledelse under ansvar over for 
repræsentantskabet og fastsætter selv med almindeligt stemmeflertal sin 
forretningsorden.  
 
7.2 Bestyrelsen ansætter en direktør, som forestår den daglige ledelse af DBU Breddes 
anliggender, herunder betjening af bestyrelsen.  
 
7.3 Bestyrelsens hovedopgaver er at forme breddefodboldens politiske og strategiske 
dagsorden, at håndtere politiske emner løbende, at sikre økonomi til breddefodbolden, at 
arbejde proaktivt og strategisk med trends og tendenser i samfundet og at arbejde med 
foreningslivets fremtid samt medlemsudvikling i et samfundsmæssigt perspektiv. 
 
7.4 Bestyrelsen nedsætter de udvalg og ad hoc-grupper til behandling af konkrete sager, 
som den finder nødvendige. 
 
7.5 DBU Breddes bestyrelse består af i alt 7 personer, som vælges ved direkte valg ved 
delegeretmøder i DBU Bredde Øst og DBU Bredde Vest.  
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7.5.1 Pladser fordeles ligeligt mellem DBU Bredde Øst og DBU Bredde Vest med tre pladser 
til hver. Den sidste plads tildeles den enhed, som er størst ifølge fordelingsprincippet, se § 
6.2.1. DBU Bredde Øst og DBU Bredde Vest vælger desuden hver 2 suppleanter.  

7.5.2 Formand og næstformand vælges blandt de 7 medlemmer ved direkte valg på DBU 
Breddes repræsentantskabsmøde. 
 
7.6 Bestyrelsen vælges med tiltrædelse ved afslutningen af det ordinære 
repræsentantskabsmøde i DBU Bredde. 
 
7.7 Som bestyrelsesmedlemmer kan kun vælges personer, som på tidspunktet for deres 
tiltrædelse vil være medlemmer af repræsentantskabet. Det samme gælder ved valg af 
suppleanter til bestyrelsen. Ansatte kan ikke have sæde i bestyrelsen. 

7.7.1 Som valgt/udpeget af DBU Bredde kan man kun være medlem af ét af de følgende 
politiske organer: DBU Bredde Østs bestyrelse, DBU Bredde Vests bestyrelse, DBU Breddes 
bestyrelse, DBU’s bestyrelse, DBU’s Breddekomité og DBU’s Komité for Professionel 
fodbold. 
 
7.8 Valgperioden for formand, næstformand og medlemmer er 2 år. Fire medlemmer 
vælges i lige år. DBU Bredde Øst vælger to medlemmer, og DBU Bredde Vest vælger to 
medlemmer. Tre medlemmer vælges i ulige år. Heraf vælger DBU Bredde Øst et medlem, 
og DBU Bredde Vest vælger et medlem. Det syvende medlem vælges af den enhed, som er 
størst ifølge fordelingsprincippet beskrevet, jf. § 6.2.1 gældende for repræsentantskabet. 
Dette medlem vælges for 2 år.  

7.8.1 Formand og næstformand vælges for to år, dog ikke for en længere periode end 
dennes mandatperiode i bestyrelsen. Formand vælges i ulige år, og næstformanden 
vælges i lige år, dog foretages valg, hvis pågældendes valgperiode er udløbet.  

7.8.2 Formand, næstformand og medlemmer kan sidde i 12 år i alt (6 perioder). Et medlem 
kan maksimalt sidde 12 år som menigt bestyrelsesmedlem/næstformand og 12 år som 
formand, i alt 24 år. Uanset foranstående bestemmelse kan et menigt 
bestyrelsesmedlem/næstformand eller formand altid færdiggøre sin sidste valgperiode, 
også selv om dette måtte betyde, at vedkommende har siddet 13 år som menigt 
bestyrelsesmedlem/næstformand eller formand. 
 
7.9 Ved valg til bestyrelsen skal den pågældende være til stede eller til DBU Breddes 
sekretariat skriftligt erklære sin villighed til at modtage valg. 
 
7.10 Hvis formanden fratræder i årets løb, konstitueres næstformanden, alternativt 
indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Den konstituerede formand skal 
have sit mandat afprøvet på førstkommende repræsentantskabsmøde. 

7.10.1 Fratræder næstformanden, vælger bestyrelsen af sin midte en ny næstformand. Den 
konstituerede næstformand skal have sit mandat afprøvet på førstkommende 
repræsentantskabsmøde. 
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7.10.2 Fratræder et medlem fra DBU Bredde Øst hhv. DBU Bredde Vest, indtræder 
suppleanten fra DBU Bredde Øst hhv. DBU Bredde Vest indtil næste valg. I tilfælde af et 
medlems forfald kan suppleanten fra DBU Bredde Øst hhv. DBU Bredde Vest indkaldes og 
deltage med stemmeret. 
 
7.11 Bestyrelsen afholder møde mindst hver anden måned. I øvrigt afholdes 
bestyrelsesmøder, når dette ønskes af formanden eller mindst to medlemmer af 
bestyrelsen. 

7.11.1 Møderne indkaldes af formanden, hvilket skal ske med mindst en uges varsel, med 
mindre force majeure måtte foreligge. 
 
7.12 Bestyrelsen kan beslutte at udbetale honorar til formand/næstformand/medlemmer, 
og bestyrelsen fastsætter honorarets størrelse inden for de eksisterende budgetter.  

 
§ 8 Revision og regnskabsår 
8.1 På det ordinære repræsentantskabsmøde vælges en registreret eller statsautoriseret 
revisor for et år ad gangen. 

8.1.1 Regnskabet revideres af den af repræsentantskabet valgte revisor. Det reviderede og af 
bestyrelsen aflagte regnskab udsendes til repræsentanterne senest 14 dage før mødets 
afholdelse. 
 
8.2 DBU Breddes regnskabsår er 1. juli til 30. juni. 

 
§ 9 Økonomi 
9.1. DBU Bredde modtager tilskud fra DBU, jf. den til enhver tid gældende samarbejdsaftale 
mellem DBU Bredde og DBU (Breddeaftalen). 
 
9.2 DBU Breddes bestyrelse afsætter midler til driften af DBU Bredde, alt inklusiv, fra 
driftsmidlerne jf. Breddeaftalen mellem DBU Bredde og DBU. De resterende driftsmidler 
fordeles efterfølgende til DBU Bredde Øst og DBU Bredde Vest på baggrund af det 
dynamiske fordelingsprincip (se § 6.2.1). 
 
 
§ 10 Tegningsret 
10.1 DBU Bredde 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.  

10.1.2 Bestyrelsen kan foretage alle dispositioner over fast ejendom, herunder køb, salg og 
pantsætning.  

10.1.3 Alene den samlede bestyrelse kan meddele prokura. 
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§ 11 Lovændringer 
11.1 Beslutning om ændring i DBU Breddes love kan alene træffes på et 
repræsentantskabsmøde, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.  

11.1.1 Beslutning om optagelse af nye medlemmer og generelle strukturelle omlægninger af 
DBU Breddes medlemskreds træffes efter reglerne i § 12.1. 

 
§ 12 Opløsning 
12.1 Beslutning om DBU Breddes opløsning kan alene træffes på et 
repræsentantskabsmøde, som er indvarslet på lovlig måde, hvor 2/3 af 
repræsentantskabets medlemmer til stede, og når mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for 
forslaget. 
 
12.2 I tilfælde af DBU Breddes opløsning overgår dens ejendele og midler, efter at eventuel 
gæld er betalt, til DBU, der er forpligtet til at disponere over disse til støtte for 
breddefodbolden. 
 
Vedtaget på repræsentantskabsmøde d. 27. februar 2021 med ikrafttræden d. 1. juli 2021. 

Dokumentet er konsekvensrettet jf. DBU Bredde bestyrelsens beslutning den 3. december 
2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Note til lovene: 

Af samarbejdsaftalen af december 2019, indgået af de 6 lokalunioners bestyrelser under 
forudsætning af godkendelse af DBU Breddes repræsentantskab, fremgår 
overgangsordninger omhandlende: 

- Repræsentantskabets sammensætning 
- Bestyrelsens sammensætning 
- Dobbeltmandater 
- Udligningsordning for økonomiske midler 


