
 
 

Bilag 1  

4a 

Motivation  

DBU Bornholms bestyrelse ønsker, at DBU Bornholms fagudvalg bliver tilpasset de respektive aldersgrupper, 

og en naturlig konsekvens af fodboldens nuværende sammensætning på øen. Det vil også være mere tydeligt 

for evt. interesserede personer, hvad de primært skal arbejde med.  

Eksisterende tekst  

§8.  

Unionens organer og deres sammensætning er følgende: 
1. Repræsentantskabet 
2. Bestyrelsen  
3. Seniorudvalg 
4. Dommerudvalg 
5. Børne- & Ungeudvalg 
6. Disciplinærudvalg 
7. Talent- og Eliteudvalget 
 
  
Bestyrelse og udvalg kan nedsætte arbejdsgrupper til udførelse af særlige opgaver. 
 

Ny tekst  

§8 

Unionens organer og deres sammensætning er følgende: 
1. Repræsentantskabet 
2. Bestyrelsen  
3. Uddannelse og Turneringsudvalg  
4. Dommerudvalg 
5. Børn & event udvalg  
6. Disciplinærudvalg 
7. Udgår  
 
  
Bestyrelse og udvalg kan nedsætte arbejdsgrupper til udførelse af særlige opgaver. 
 

                                         ----------------------------------------------------------------------- 

 



 
 

 

Bilag 2  

4a 

Konsekvens rettelse grundet ændring af §8.   

I øvrigt henvises til §22, bestyrelsen konstituerer en repræsentant til hvert udvalg.  

Eksisterende tekst 

§ 23  

Bestyrelsen udpeger medlemmer til de jf. § 8 nedsatte udvalg således: 

Seniorudvalg: op til 4 Medlemmer 

Dommerudvalg: Op til 4 medlemmer 

Børn & ungeudvalg: Op til 5 medlemmer. 

Disciplinærudvalg: Op til 4 medlemmer 

Talent- og Eliteudvalget: op til 4 Medlemmer 

Ny Tekst  

§ 23  

Bestyrelsen udpeger medlemmer til de jf. § 8 nedsatte udvalg således: 

Uddannelse og turneringsudvalg: op til 4 Medlemmer 

Dommerudvalg: Op til 4 medlemmer 

Børn & eventudvalg: Op til 5 medlemmer. 

Disciplinærudvalg: Op til 4 medlemmer 

 

                               ____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Bilag 3 

4a 

Motivation  

DBU Bornholms bestyrelse finder ikke længere, at tiden i DBU Bornholm er til at have en enkelt person til 

ansvar for unionens økonomi, da dette skal være hele bestyrelsens ansvar. Den økonomisk ansvarlige vælges 

af bestyrelsen under konstituering på lige fod med næstformanden, og der kan ikke være personsammenfald 

mellem de 2 bestyrelsesmedlemmer.  

Eksisterende tekst  

§ 13.  
Til at varetage unionens interesser vælges på repræsentantskabsmødet: 
1. En bestyrelse, der består af en formand, en økonomisk ansvarlig samt mindst 3 og højst 5 
bestyrelsesmedlemmer. Alle vælges for 2 år ad gangen, og afgår hvert år med 2 (3) respektive 3 (4) 
medlemmer. Formanden og Økonomisk Ansvarlig vælges i henholdsvis lige og ulige år 
Valgperioden starter ved afslutningen af repræsentantskabsmødet, og ophører ved afslutningen af 
repræsentantskabsmødet, hvor vedkommendes valgperiode udløber. 
2 a. Registreret revisor der vælges hvert år 
2 b. 2 kritiske revisorer, der vælges for 2 år ad gangen, og afgår med 1 hvert år. 
3. 1 revisorsuppleant, der er på valg hvert år. 
 

Ny tekst  

§ 13.  
Til at varetage unionens interesser vælges på repræsentantskabsmødet: 
1. En bestyrelse, der består af en formand, samt mindst 4 og højst 6 bestyrelsesmedlemmer. Alle vælges for 
2 år ad gangen, og afgår hvert år med 2 (3) respektive 3 (4) medlemmer. Formanden vælges i lige år. 
Valgperioden starter ved afslutningen af repræsentantskabsmødet, og ophører ved afslutningen af 
repræsentantskabsmødet, hvor vedkommendes valgperiode udløber. 
2 a. Registreret revisor der vælges hvert år 
2 b. 2 kritiske revisorer, der vælges for 2 år ad gangen, og afgår med 1 hvert år. 
3. 1 revisorsuppleant, der er på valg hvert år. 
 

                                 ___________________________________________________________ 

 

 



 
 

Bilag 4  

4a 

Konsekvens rettelse grundet ændring §13  

Eksisterende tekst  

§ 14.  
Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde skal omfatte følgende punkter: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 
3. Regnskab til godkendelse 
4. Behandling af indkomne forslag 
a. Forslag til ændring af DBU Bornholms love 
5. Valg: 
a. Formand 
b. Økonomisk Ansvarlig 
c. Bestyrelsesmedlemmer 
d 1. Registreret revisor 
d 2. Kritisk revisor 
e. Revisorsuppleant 
6. Fastsættelse af kontingent 
7. Eventuelt 
 

Ny tekst  

§ 14.  
Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde skal omfatte følgende punkter: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 
3. Regnskab til godkendelse 
4. Behandling af indkomne forslag 
a. Forslag til ændring af DBU Bornholms love 
5. Valg: 
a. Formand 
b. Bestyrelsesmedlemmer 
c 1. Registreret revisor 
c 2. Kritisk revisor 
d. Revisorsuppleant 
6. Fastsættelse af kontingent 
7. Eventuelt 



 
 

Bilag 5 

Eksisterende tekst  

§ 21.  

Bestyrelsen vælger en næstformand, og fastsætter selv sin forretningsorden, og er beslutningsdygtig når 

mindst 4 medlemmer er til stede. Heraf skal den ene være formanden eller ved hans forfald, 

næstformanden. 

Ny tekst  

Bestyrelsen vælger en næstformand og en økonomisk ansvarlig. Der må ikke være sammenfald mellem de 2 

udpegede personer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og er beslutningsdygtig når mindst 4 

medlemmer er til stede. Heraf skal den ene være formanden eller ved hans forfald, næstformanden. 

Eksisterende tekst  

§ 21a.  

Bestyrelsen tegnes af Formanden, økonomisk ansvarlig og 2 bestyrelsesmedlemmer  

Ny tekst  

§ 21a.  

Bestyrelsen tegnes af Formanden, Næstformand, økonomiansvarlig og 1 bestyrelsesmedlem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Bilag 6 

4B 

Forslag til økonomiregulativet  

1.Indskud –  

I-Klubkontingent rejsende hold pr. medlem kr.-27.  

Udgår  

I.  Klubkontingent, rejsende hold, pr. medlem kr. 27 
J.  For efteranmeldte hold til forårsturnering, betales ½ pris   
K.  Børnestævne indendørs kr. 80 
 

Ny tekst 
  

I.  For efteranmeldte hold til forårsturnering, betales ½ pris   
J.  Børnestævne indendørs kr. 80 
 


