Forretningsorden for
DBU BREDDE’s betyrelse

1. Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed
2. Bestyrelsens opgaver og ansvar
- Der henvises i øvrigt til DBU BREDDE’s love §7 og §8

a. Sikre, at foreningens love overholdes samt føre beslutninger truffet af repræsentantskabet
ud i livet.
b. Tilse, at foreningens love og bestemmelser ikke strider mod vedtagelser i DBU og DIF
c. Fastlægge og fastholde foreningens politik og remtidsplaner
d. Uddelegere kompetence til enkelte bestyrelsesmedlemmer
e. Nedsætte udvalg med min. én repræsentant fra bestyrelsen samt fastsætte udvalgenes
størrelse
f. Udarbejde budget og regnskab for DBU BREDDE’s aktivitetsområder
g. Medvirke til, at LU får den bedst mulige indflydelse i dansk fodbold via LU-repræsentation i
udvalg og bestyrelser mv.
h. Træffe beslutninger i presserende sager
i. Forretningsordenen gennemgås på bestyrelsens foranledning hvert år

Vedtaget på bestyrelsesmødet 21.08.1998 ændret på bestyrelsesmøde 07.02.2003

DBU BREDDE’s love

§1
Foreningens navn er DBU Bredde (tidligere foreningen af lokalunioner i Danmark)
Foreningen er medlem af Dansk Boldspil Union (DBU).
§2
Foreningens formå l er at fremme samarbejdet mellem lokalunionerne, samt at sikre udvikling af dansk
breddefodbold.
§3
Foreningens medlemmer er de under DBU tilhørende lokalunioner:

DBU Bornholm, DBU Fyn, DBU Jylland, DBU København, DBU Lolland-Falster og DBU Sjælland.
§4
Foreningen og dens medlemmer er underlagt de for DBU til enhver tid gældende love og bestemmelser.
§5
Foreningens organer er følgende:

a. Repræsentantskabet
b. Bestyrelsen

§6
Repræsentantskabet bestå r af lokalunionernes til enhver tid værende medlemmer af DBU’s repræsentantskab.
Repræsentantskabsmøde skal indkaldes med mindst 14 dages varsel, så fremt det begæres af et flertal af
bestyrelsen eller mindst 15 repræsentanter.

Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, nå r det er indvarslet på lovlig vis, unde hensyn til de fremmødtes
antal.

Lovændringer kan foretages af en enig bestyrelse på to på hinanden efterfølgende møder med mindst 14 dages
mellemrum.
Ved ændring af foreningens love i repræsentantskabet eller til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af
repræsentantskabets medlemmer (eller stedfortrædere) er fremmødt, og at ¾ af de fremmødte stemmer for
forslaget (ene).
§7
Bestyrelsen bestå r af é n repræsentant fra hver lokalunion. Det er altid den siddende formand i lokalunionen, der
er repræsentant i bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlemmet udpeges senest 15. januar.

Møder indkaldes med mindst 8 dages varsel, nå r formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer begærer det.
Bestyrelsen forestå r foreningens ledelse og fastsætter selv sin forretningsorden.

Valg af formand, næstformand, og økonomiansvarlig, som gælder for 1 å r, foregå r på repræsentantskabsmødet,
som afholdes i første kvartal. Valgbare er de til enhver tid værende bestyrelsesmedlemmer i DBU Bredde.
De valgte tiltræder umiddelbart efter repræsentantskabsmødets afslutning.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, nå r mindst 4 medlemmer (eller stedfortrædere) er til sted.

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. Ved lige stemmetal gør formandens beslutning udslaget.

I tilfælde af formandens forfald overtager næstformanden hans pligter og rettigheder.

I tilfælde af et bestyrelsesmedlems forfald kan suppleant fra på gældende lokalunion give møde.

Fratræder et medlem af bestyrelsen i å rets løb, udpeger den på gældende lokalunion ny medlem.
Administrativ bistand kan etableres i nødvendigt omfang.
§8
Regnskabså ret er 1/1-31/12

Den af bestyrelsen udpegede revisor, skal gennemgå foreningens regnskab efter de af bestyrelsen vedtaget
retningslinjer og gældende lovgivning.

Så fremt regnskabet udviser et underskud opkræves dette underskud hos lokalunionerne efter en
fordelingsnøgle, der bygger på ”objektive kriterier – vægtet gennemsnit”. Et vægtet gennemsnit er forholdet
mellem antal klubber og medlemmer jf. senest DIF-opgørelse. Dette sker umiddelbart efter godkendelse af
regnskabet.

§9
Bestemmelser om foreningens opløsning kan kun vedtages på et i dette øjemed særligt indkaldt
repræsentantskabsmøde jf. §6.

Ved opløsning af foreningen træffer repræsentantskabet ved almindelig stemmeflertal beslutning om evt.
eksisterende kapitals anvendelse eller fordeling.
Ændret på bestyrelsesmødet den 27.02.2017

§7 ændret den 6. marts 2022 på DBU Bredde repræsentantskabsmøde

