
A 2 

Eksisterende tekst 

§ 2. 

Unionen er medlem af Foreningen af lokalunioner (FLU), Dansk Boldspil-Union (DBU) og 

derigennem Danmarks Idræts-Forbund (DIF). 

Ny tekst 

§ 2. 

Unionen er medlem af DBU Bredde, Dansk Boldspil-Union (DBU) og derigennem Danmarks 

Idræts-Forbund (DIF). 

________________________________ 

A 3 

Eksisterende tekst 

§ 3.  

DBU Bornholms formål er at fremme og udvikle fodboldspillet på Bornholm. 

Ny tekst 

§ 3 

DBU Bornholms formål er at fremme og udvikle fodboldspillet på Bornholm. DBU Bornholm kan 

udskrive og afvikle turneringer indenfor eFodbold. 

 

____________________ 

A 4 

Eksisterende tekst 

§ 12.  

Valgbare til bestyrelsen er myndige personer under 70 år. Personen skal enten være tilstede på 

repræsentantskabsmødet, eller have afgivet skriftlig erklæring om villighed til at modtage valg. 

Ingen ansatte i DBU Bornholm og DBU kan vælges til bestyrelse eller udvalg. 

Ny tekst 

§ 12.  

Valgbare til bestyrelsen er myndige personer. Personen skal enten være tilstede på 

repræsentantskabsmødet, eller have afgivet skriftlig erklæring om villighed til at modtage valg. 

Ingen ansatte i DBU Bornholm og DBU kan vælges til bestyrelse eller udvalg. 

 

____________________ 

 

 

 



A 5 

Eksisterende tekst 

§ 25.  

DBU Bornholms repræsentation i DBUs bestyrelse, i henhold til DBUs love, vælges af bestyrelsen. 

DBU Bornholms repræsentation på DBUs repræsentantskabsmøde, i henhold til DBUs love, 

vælges af bestyrelsen. 

 

Ny tekst 

§ 25.  

DBU Bornholms repræsentation på DBUs repræsentantskabsmøde, i henhold til DBUs love, 

vælges af bestyrelsen. 

 

____________________ 

A 6 

Eksisterende tekst 

§ 26.  

DBU Bornholms repræsentation i FLUs bestyrelse, i henhold til FLUs love, vælges af bestyrelsen. 

Ny tekst 

§ 26.  

DBU Bornholms repræsentation i DBU Breddes bestyrelse, i henhold til DBU Breddes love, vælges 

af bestyrelsen. 

 

____________________ 

A 7 

Eksisterende tekst 

§ 32.  

Alle ansøgninger og klager fra klubber til DBU, FLU eller DIF skal fremsendes gennem DBU 

Bornholm, der kan fremsætte udtalelser i alle sager vedrørende de under DBU Bornholm hørende 

klubber. 

Ny tekst 

§ 32.  

Alle ansøgninger og klager fra klubber til DBU, DBU Bredde eller DIF skal fremsendes gennem 

DBU Bornholm, der kan fremsætte udtalelser i alle sager vedrørende de under DBU 

Bornholm hørende klubber. 


