
 

 

 
Roskilde, den 27. december 2019                      

kona@dbusjaelland.dk, direkte 4634 0739 
 

DBU Sjælland indkalder hermed til 
ORDINÆRT DELEGERETMØDE 

Lørdag den 1. februar 2020, kl. 11.00 
Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 55, 4100 Ringsted 

Dagsorden 
 
1. Valg af dirigent 

2. Formanden aflægger beretning for året 2019 

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 

4. Behandling af indkomne forslag: 

5. 5.1 Lovene 

5.1.1. Konsekvensrettelse vedr. § 1.1 - Navn og formål 

5.1.2. Konsekvensrettelse vedr. § 2.3 – Medlemmer  

5.1.3 Konsekvensrettelse vedr. § 5.4 - Bestyrelsen 

6. Orientering om forslag til DBU’s repræsentantskabsmøde 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:  

7.1. Kasserer for 2 år (Frank Petersen er villig til genvalg) 

7.2. 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (Allan Thoft Jensen og Gerhard Grubb Waaentz er villige 

til genvalg) 

7.3. 1 bestyrelsesmedlem for 1 år (Pia Nygaard er villig til valg) 

 Bemærk: Dette punkt er tilføjet siden indkaldelsen af 19. december. Denne indkaldelse af 

27. december træder derfor i stedet for den tidligere udsendte.    

7.4. Valg af suppleant for 1 år  

8.  Valg af revisor 

(afgående er Revisionsinstituttet, villig til genvalg) 

9. Eventuelt 

Fuldmagtserklæring (tilmelding) skal være DBU Sjælland i hænde senest 20. januar 2020: 
 
LINK TIL FULDMAGTSERKLÆRING 
 

Med venlig hilsen 

DBU Sjælland 
på bestyrelsens vegne 
Kristoffer Okholm-Naut 
Direktør  

https://response.questback.com/dbu/tvqzxtp1pm


 

 

Forslagsstiller: DBU Sjællands bestyrelse 

Dato: 1. februar 2020 

Begrundelse: FLU har skiftet navn til DBU Bredde. 

Konsekvenser: Der er tale om konsekvensrettelser vedrørende en beslutning, som er truffet på DBU’s 
repræsentantskabsmøde den 2.3.2019. 

Tidsperspektiv: Hvis ændringen vedtages, træder den i kraft umiddelbart efter delegeretmødets 
afholdelse. 

 

 

§ 1.1 
§ 1.1 Unionens navn er "DBU Sjælland". 
Den er stiftet den 14. september 1902 og 
er medlem af "Dansk Boldspil-Union" 
(DBU) samt "Foreningen af Lokalunioner i 
Danmark" (FLU). 
Unionens binavn er "Sjællandsk Boldspil-
Union" 

§ 1.1 Unionens navn er "DBU Sjælland". Den er stiftet 
den 14. september 1902 og er medlem af "Dansk 
Boldspil-Union" (DBU) samt" Foreningen af 
Lokalunioner i Danmark" (FLU). DBU Bredde 
(foreningen af lokalunioner i Danmark). 
Unionens binavn er "Sjællandsk Boldspil-Union" 

Forslag til ændring af DBU Sjællands love § 1.1– Navn og formål 

 

 

Nuværende tekst Forslag 



 

 

Forslagsstiller: DBU Sjællands bestyrelse 

Dato: 1. februar 2020 

Begrundelse: FLU har skiftet navn til DBU Bredde. 

Konsekvenser: Der er tale om konsekvensrettelser vedrørende en beslutning, som er truffet på DBU’s 
repræsentantskabsmøde den 2.3.2019. 

Tidsperspektiv: Hvis ændringen vedtages, træder den i kraft umiddelbart efter delegeretmødets 
afholdelse. 

 

 

§ 2.3 
§ 2.3 Medlemsklubber skal efterleve de 
påbud og regler der gives af bestyrelsen, 
og er i øvrigt underlagt de love, regler og 
bestemmelser, der gives af FLU, DBU og 
DIF.   

§ 2.3 Medlemsklubber skal efterleve de påbud og 
regler der gives af bestyrelsen, og er i øvrigt underlagt 
de love, regler og bestemmelser, der gives af FLU DBU 
Bredde, DBU og DIF.   

Forslag til ændring af DBU Sjællands love § 2.3– Medlemmer 

 

 

Nuværende tekst Forslag 



 

 

Forslagsstiller: DBU Sjællands bestyrelse 

Dato: 1. februar 2020 

Begrundelse: DBU Sjællands formand er ikke længere født medlem af DBU’s bestyrelse som 
konsekvens af den reduktion i antallet af bestyrelsesmedlemmer, som DBU’s repræsentantskab vedtog 
på unionens repræsentantskabsmøde den 2. marts 2019. FLU har endvidere skiftet navn til DBU Bredde. 

Konsekvenser: Der er tale om konsekvensrettelser vedrørende beslutninger, som allerede er 
implementerede. 

Tidsperspektiv: Hvis ændringen vedtages, træder den i kraft umiddelbart efter delegeretmødets 
afholdelse. 

 

 

§ 5.4 
Formanden er født medlem af DBU's og 
FLU's bestyrelse. Unionen repræsenteres i 
DBU's repræsentantskab af bestyrelsen og 
suppleant. Øvrige repræsentanter 
udpeges af bestyrelsen op til det i DBU's 
loves § 10.2.b. anførte antal. Bestyrelsen 
opstiller kandidater til evt. udvalg (faste 
eller midlertidige) under DBU eller FLU - i 
henhold til gældende bestemmelser i DBU 
eller FLU. 

§ 5.4 Formanden er født medlem af DBU's og FLU's 
DBU Breddes bestyrelse. Unionen repræsenteres i 
DBU's repræsentantskab af bestyrelsen og suppleant. 
Øvrige repræsentanter udpeges af bestyrelsen op til 
det i DBU's loves § 10.2.b. anførte antal. Bestyrelsen 
opstiller kandidater til evt. udvalg (faste eller 
midlertidige) under DBU eller FLU DBU Bredde i 
henhold til gældende bestemmelser i DBU eller FLU 
DBU Bredde. 

Forslag til ændring af DBU Sjællands love § 5.4– Bestyrelsen 

 

 

Nuværende tekst Forslag 
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