Vedtægter for Foreningen af Fodbold Divisionsklubber i Danmark.
§1
Stk. 1
Foreningens navn er Foreningen af Fodbold Divisionsklubber i Danmark.
(Divisionsforeningen)
Stk. 2.
Foreningen er medlem af Dansk Boldspil Union (DBU) og den Europæiske
Ligaforening (EPFL).
§2
Stk. 1.
Foreningens formål er at skabe en effektiv ramme for udvikling og drift af
klubfodbold på eliteniveau i Danmark, og herunder at bidrage til at øge dansk
klubfodbolds internationale konkurrenceevne og at virke aktivt og ansvarligt for
varetagelse af klubbernes interesser indenfor rammerne af dansk fodbold som
helhed.
Stk. 2.
Dette formål tilstræbes bl.a. opnået ved:
• At udskrive Danmarksturneringen (Herre-DM) efter vedtagne
propositioner samt udskrive og arrangere andre turneringer og kampe.
• At rådgive medlemmerne om alle forhold af relevans for deres og
Foreningens virke såvel nationalt som internationalt.
• At formidle og fastlægge regler og aftaler medlemmerne imellem og
• At varetage medlemmernes interesser udadtil.
§3
Stk. 1.
Foreningen repræsenterer divisionsklubberne officielt udadtil.
Stk. 2.
Som medlem af DBU er Foreningen og dens medlemmer underkastet de for DBU
til enhver tid gældende love og bestemmelser.

§4
Stk. 1
Medlemmer af Foreningen af Fodbold Divisionsklubber i Danmark er de klubber,
der til enhver tid deltager i Danmarksturneringen (Herre-DM).
I relation til medlemskab starter en ny turnering umiddelbart efter afslutningen
af en igangværende.
Stk. 2.
Medlemmernes love må i intet tilfælde stride mod de for Foreningen gældende
love og bestemmelser.
Stk. 1.
Foreningens organer er følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

§5

Generalforsamling, jfr. §§ 6,7,8, og 9.
Vintermøde, jfr. §§ 10 og 11.
Bestyrelse, jfr. §§ 12 og 13.
Udvalget for Divisionsforeningens udviklingspulje, jfr. § 14
Forretningsudvalg, jfr. § 15.
Medlemsmøder, jfr. § 11 og 18
Programudvalget, jfr. § 19
Turneringsudvalg, jfr. § 20

§6
Stk. 1.
Generalforsamlingen, der består af én repræsentant fra hver af de til enhver tid
værende medlemmer, er Foreningens højeste myndighed, og dens afgørelser er
endelige, med mindre andet følger af disse love.
Stk. 2.
Vedrørende funktionstiden for repræsentanterne henvises til § 4. stk. 1.
Stk. 3.
Skriftlig meddelelse om valget af de pågældende repræsentanter tilstilles
Foreningen senest 8 dage før generalforsamlingen finder sted.
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Bestyrelsen kan meddele dispensation fra denne tidsfrist.
Stk. 4.
I tilfælde af vakance blandt de valgte repræsentanter udpeger pågældende
medlem en ny repræsentant.
Stk. 5.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde af den udpegede
repræsentant. Hver klub kan lade sig repræsentere ved yderligere én person med
taleret.
Princippet for stemmefordelingen mellem generalforsamlingens udpegede
repræsentanter er, at de klubber, som til enhver tid spiller i den øverste række,
har en tredjedel af stemmerne; de klubber, som til enhver tid spiller i den
næstøverste række, har en tredjedel af stemmerne og de klubber, som til enhver
tid spiller i de øvrige rækker, har en tredjedel af stemmerne. Stemmefordelingen
er følgende og fordeles ligeligt mellem klubberne i hver række(r):
• Superliga har 24 stemmer
• 1. Division har 24 stemmer
• 2. Division har 12 stemmer
• 3. Division har 12 stemmer
Stk. 6.
Medlemmerne af de af Foreningen nedsatte udvalg har ret til at overvære
generalforsamlingen, og udvalgenes formænd har taleret.
Stk. 7.
Udelukket fra valg til Foreningens organer er den, der er fyldt 70 år.
§7
Stk. 1.
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i august eller september.
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Stk. 2.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte, formanden eller et flertal af
bestyrelsen eller såfremt medlemmer, der repræsenterer mindst 18 stemmer,
begærer det.
Stk. 3.
Generalforsamlingen indkaldes af formanden med mindst 14 dages varsel.
Stk. 4.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal,
cf. § 24 .
§8

Stk. 1.
Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen med almindelig
stemmeflerhed valgt dirigent, der ikke må være repræsentant.
Stk. 2.
Dirigenten afgør med bindende virkning alle spørgsmål angående behandlings- og
afstemningsmåder.
Alle beslutninger tages og alle valg afgøres med almindeligt flertal, medmindre
andet udtrykkeligt er fastsat i disse love.
Stk. 3.
Skriftlig afstemning skal foretages, såfremt medlemmer, der repræsenterer
mindst 18 stemmer, forlanger det.
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§9
Stk. 1.
På den ordinære generalforsamling foretages følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretninger.
3. Aflæggelse af regnskab og forelæggelse af budgetter.
4. Indkomne forslag.
5. Fastlæggelse af medlemskontingent.
6. Valg af formand.
7. Valg af næstformand.
8. Valg af kasserer.
9. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer
10. Valg af 2 suppleanter.
11. Valg af 3 medlemmer til Programudvalget
12. Valg af medlemmer til nødvendige turneringsudvalg.
13. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
14. Fastlæggelse af sted for næste ordinære generalforsamling.
15. Eventuelt.
Stk. 2.
Forslag må, for at kunne blive behandlet på generalforsamlingen, være
Foreningens sekretariat i hænde senest den 1. august.
Indstilling af kandidater til henholdsvis formand, næstformand og kasserer skal
være Foreningens sekretariat i hænde senest tre uger før generalforsamlingen. I
særlige tilfælde kan bestyrelsen meddele dispensation fra denne tidsfrist.
Forslag til øvrige bestyrelsesmedlemmer kan fremsættes på generalforsamlingen.
Forslag og herunder forslag til formand, næstformand og kasserer udsendes
sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
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Stk. 3.
De valgte revisorer skal gennemgå Foreningens regnskaber og gøre indstilling
herom til generalforsamlingen. Regnskaberne udsendes sammen med
indkaldelsen til generalforsamlingen.
Foreningens regnskabsår løber fra perioden 1. juli til 30. juni.
§ 10
Stk. 1.
Vintermøde afholdes én gang årligt i januar eller februar måned forud for DBU’s
årlige repræsentantskabsmøde.
Stk. 2
På Vintermødet foretages følgende:
1) Valg af dirigent.
2) Indkomne forslag.
a) Forslag til DBU’s repræsentantskab
b) Øvrige forslag
3) Indstilling/valg til DBU’s organer, herunder
a) Bestyrelse
b) Udvalg/grupper
4) Eventuelt
Stk. 3.
Forslag må, for at kunne blive behandlet på Vintermødet være Foreningen
sekretariat i hænde senest den 31. december hvert år.
Forslag udsendes sammen med indkaldelsen til Vintermødet.
§ 11

Stk. 1.
For Vintermødet og Medlemsmøder gælder i øvrigt reglerne om
Generalforsamlingen, jfr. §§ 6-9.
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§ 12
Stk. 1
Foreningens bestyrelse består af 9 medlemmer, der vælges med almindeligt
flertal på generalforsamlingen.
Formanden indstilles af Foreningens medlemmer. Blandt bestyrelsens øvrige
medlemmer, indstilles mindst fire af de klubber, som til enhver tid spiller i den
øverste række og mindst fire skal være indstillet af Foreningens øvrige
medlemmer.
Valgbar til bestyrelsen er repræsentanter med enten stemme- eller taleret. Det
samme gælder for valg af suppleanter til bestyrelsen.
Formanden kan dog vælges uden at være repræsentant med stemme -eller
taleret.
Stk. 2
Formand, næstformand og kasserer vælges særskilt. Valgperioden for formanden
er 4 år. Valgperioden for næstformand og kasserer er 2 år. Formanden vælges i
lige år og næstformanden og kasserer i ulige år. Øvrige bestyrelsesmedlemmer
vælges for 1 år ad gangen.
Fratræder eller dør formanden, næstformanden eller kassereren inden
valgperioden er udløbet, overtager efterfølgeren vedkommendes post
valgperioden ud.
Foreningens formand er medlem af DBU’s bestyrelse, jfr. DBU’s love.
Stk. 3.
Der vælges to suppleanter, hvoraf én suppleant skal være indstillet af de klubber,
som spiller i den øverste række, og én suppleant skal være indstillet af
Foreningens øvrige medlemmer.
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§ 13
Stk. 1.
Bestyrelsen forestår Foreningens overordnede og strategiske ledelse under
ansvar over for generalforsamlingen og fastsætter selv sin forretningsorden.
Det påhviler bestyrelsen løbende at vurdere om foreningens kapitalberedskab er
forsvarlig i forhold til foreningens drift.
Stk. 2.
Hvor ikke andet følger af lovene, træffer bestyrelsen afgørelser i alle foreliggende
sager, som den ikke henskyder til behandling på generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan endvidere indgå samarbejdsaftaler med 3. mand eller en
forsamling af klubber i Foreningen.
Som følge af kompetenceoverdragelse fra DBU er bestyrelsen endvidere ansvarlig
for at behandle og godkende forslag til nye regler eller ændre eksisterende regler
for følgende områder:
- Propositionerne for Herre-DM og Herre-LP, inklusive turneringsordningerne.
- Stadionkrav, regler om orden og sikkerhed på stadion og disciplinære
bestemmelser
- Klublicenskrav og manualer i Herre-DM’s rækker
- Cirkulærer og retningslinjer vedrørende afvikling af kampe og vedrørende
kontraktfodbold.
Stk. 3.
Møder indkaldes, når formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer begærer
det. Møder indkaldes med mindst 8 dages varsel.
Stk. 4.
Beslutninger træffes med 2/3 dels flertal.
Som følge af kompetenceoverdragelse jf. § 13.2 kræver ændringer relateret til
turneringsordningerne at mindst ¾ af klubberne i den berørte række skriftligt
har tilkendegivet opbakning til forslaget.
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Hvis forslaget berører flere rækker skal der rækkevis være en skriftlig
tilkendegivelse om opbakning fra mindst ¾ af klubberne. Hvis forslaget berører
rækker under Herre-DM (Herre-Danmarksserien), har DBU’s bestyrelse
kompetence til at behandle forslaget. Indførelse af regler eller licenskrav, der
hindrer Herre-Danmarksseriens klubbers oprykning til 2. Division, skal
godkendes af DBU’s bestyrelse.
Divisionsforeningens bestyrelse kan alene godkende ændringer af
turneringsordningerne for Herre-DM, som ikke direkte har konsekvenser for
turneringsordningerne under Herre-DM. Såfremt en beslutning har direkte
konsekvenser for turneringsordningerne under Herre-DM samt afsluttende
runder af Herre-LP, skal den godkendes af DBU’s bestyrelse.
Ved Divisionsforeningens bestyrelses behandling af propositionerne (undtaget
turneringsordningerne) eller andre regelsæt nævnt under punkt § 13.2 kræves ¾
deles flertal. Dog kræves der alene simpelt flertal i bestyrelsen hvis mindst ¾ af
klubberne i den berørte række skriftligt har tilkendegivet opbakning.
Ændringer vedrørende licensprocedurer og vurderingsgrundlag samt
licensorganerne og deres beslutningsgrundlag for Herre-DM skal vedtages af
såvel DBU’s som Divisionsforeningens bestyrelse efter gældende regelsæt herfor i
hver bestyrelse.
Stk. 5.
I tilfælde af formandens forfald overtager næstformanden hans pligter og
rettigheder.
Stk. 6.
Fratræder formanden, næstformanden eller kassereren i årets løb, er bestyrelsen
bemyndiget til at konstituere stedfortrædere indtil førstkommende
generalforsamling eller Vintermøde.
Stk. 7.
Fratræder et af de øvrige medlemmer af bestyrelsen i årets løb, indtræder
suppleanten.
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Stk. 8.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede.
Stk. 9
Godtgørelse for rejse- og opholdsudgifter til medlemmer af foreningen,
bestyrelsen og udvalgene fastsættes af bestyrelsen.
Stk. 10.
Bestyrelsen vælger repræsentanter til de sammenslutninger, selskaber, fonde
eller foreninger, hvortil Foreningen har repræsentationsret, med mindre andet
følger af disse love.
Stk. 11.
Bestyrelsen ansætter en direktør. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for
direktørens virke. Direktøren forestår den daglige ledelse af Foreningens
anliggender.
Stk. 12.
Bestyrelsen kan vedtage at yde sine medlemmer et honorar, herunder til
formanden, som efter bestyrelsens beslutning kan ansættes på hel eller deltid.
Stk. 13.
Som æresmedlemmer af Foreningen kan bestyrelsen udpege personer, der har
minimum 10 års anciennitet i bestyrelsen og/eller været formand for Foreningen
i minimum 4 år.
§ 14
Stk. 1.
Bestyrelsen forestår den overordnede og strategiske ledelse af
Divisionsforeningens udviklingspulje under ansvar over for generalforsamlingen.
Stk. 2
Bestyrelsen nedsætter umiddelbart efter den ordinære generalforsamling et
udvalg bestående af 6 medlemmer med repræsentation fra den øverste række og
de øvrige rækker, og med både sportslige, kommercielle og organisatoriske
kompetencer repræsenteret.
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Fratræder et medlem før tid udpeger bestyrelsen en midlertidig repræsentant for
den resterende periode.
Stk. 3.
Bestyrelsen fastlægger retningslinjerne for udvalgets uddeling af puljens midler.
Puljens midler udbetales fra DBU til Divisionsforeningen iht. den mellem disse
parter den 18. maj 2015 indgåede ”Allonge II til samarbejdsaftale”.
Stk. 4.
Udvalget er forpligtet til at udlodde midlerne til udviklingsprojekter blandt
klubberne i Divisionsforeningen.
Stk. 5.
Bestyrelsen skal som en integreret del af Divisionsforeningens regnskab redegøre
for anvendelsen af midlerne i puljen.
§ 15
Stk. 1.
Forretningsudvalget bistår Divisionsforeningens bestyrelse med den
overordnede strategiske ledelse af Divisionsforeningen og direktøren med den
daglige ledelse af Divisionsforeningen ud fra de overordnede retningslinjer, som
vedtages af bestyrelsen, og efter en forretningsorden fastsat af bestyrelsen.
Stk. 2.
Foreningens forretningsudvalg består af 3 medlemmer: Formand, næstformand
og kasserer.
§ 16
Stk. 1.
Foreningen tegnes af kasserer eller næstformand sammen med enten formand
eller direktør.
Stk. 2.
Prokura kan kun meddeles af bestyrelsen.
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§ 17
Stk. 1.
Foreningens direktør varetager den daglige ledelse af Foreningens og skal derved
følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen og forretningsudvalget har
givet.
Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter Foreningens forhold er
af usædvanlig art eller stor økonomisk betydning. Sådanne dispositioner kan
direktøren kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen eller
forretningsudvalget, med mindre disses beslutning ikke kan afventes uden
væsentlig ulempe for foreningens virksomhed.
Foreningens direktør varetager administration af Spillerkontraktområdet i HerreDM uafhængigt og uden foreningens organer jf. § 5 har mulighed for sagsindsigt.
Stk. 2
Alle ansatte refererer til Foreningens direktør. Direktøren ansætter og afskediger
personalet. Direktøren kan uddelegere passende dele af sin kompetence til
foreningens administration.
§ 18

Stk. 1.
Bestyrelsen kan lade afholde Medlemsmøder, når bestyrelsen måtte anse det for
nødvendigt. Medlemsmøde skal afholdes i h.t. § 11.

§ 19

Stk. 1.
Generalforsamlingen nedsætter et programudvalg, som er nødvendig med
henblik på tilrettelæggelse og administration af Danmarksmesterskabet (HerreDM).
Udelukket fra valg til programudvalget er medlemmer af Divisionsforeningens
bestyrelse.
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Programudvalget vedtager retningslinjer for udvalgets arbejde, og herunder
retningslinjer for programlægning og ændringer hertil til brug for foreningens
administrations daglige håndtering af turneringen.
Forud for klubbernes indsendelse af ønsker til næste sæson, skal udvalget
orientere klubberne om den gældende forretningsorden med retningslinjer for
kampvalg og kampflytning.
§ 20
Stk. 1.
Generalforsamlingen kan nedsætte et turneringsudvalg, som er nødvendig med
henblik på tilrettelæggelse og administration af andre turneringer.
Turneringsudvalget vedtager retningslinjer for udvalgets arbejde og herunder
retningslinjer for programlægning og ændringer hertil til brug for foreningens
administrations daglige håndtering af andre turneringerne.
§ 21
Stk. 1.
Medlemskab af Divisionsforeningens arbejdsgiverforening er en betingelse for at
modtage fælles midler fra Divisionsforeningen.
§ 22

Stk. 1.
Generalforsamlingen/Vintermødet indstiller eller vælger det antal
repræsentanter, som DBU’s love foreskriver til DBU’s bestyrelse og DBU’s udvalg.
Stk. 2.
Klubrepræsentanter til DBU’s repræsentantskab vælges på et særskilt
Medlemsmøde og DBU indkaldes til at overvære denne valghandling.
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§ 23
Stk. 1.
Foreningens økonomi hviler på medlemskontingent i nødvendigt omfang samt
tilskud fra DBU efter denne unions love samt andre indtægter.
Medlemskontingent fastsættes på generalforsamlingen.
§ 24
Stk. 1.
Ændringer af disse vedtægter kan kun finde sted på en ordinær eller en
ekstraordinær generalforsamling.
For at ændre vedtægterne kræves det, at mindst 2/3 af medlemmerne er til stede,
og at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.
Skulle det fornødne antal stemmeberettigede medlemmer ikke være tilstede, men
forslaget opnår ¾ af de afgivne stemmer, indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling, hvor forslaget i uændret form kan vedtages med ¾ af de
afgivne stemmer.
Stk. 2.
Disse vedtægter træder i kraft den 11. september 2021.
Bestyrelsen
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