
Vedtægter for Dansk Disc Golf Union 
 
 
§ 1 Unionens grundlag 
 
Stk. 1  
Unionens navn er Dansk Disc Golf Union. 
 
Stk. 2  
Unionens geografiske område er Danmark. 
 
Stk. 3  
Unionens hjemsted er Danmark med formandens bopæl som postadresse. 
 
 
§ 2 Unionens formål og aktiviteter 
 
Stk. 1  
Dansk Disc Golf Unions formål er som interesseorganisation for Dansk Disc Golf Unions 
medlemmer at virke for disc golf sporten og dennes udbredelse i Danmark og herunder at 
arbejde for en forbedring af mulighederne for at kunne dyrke sporten for såvel bredden som 
eliten, alt under rimelig hensyntagen til natur og miljø. 
 
Stk. 2  
Dansk Disc Golf Union er medlemmernes fælles organ og repræsenterer disse overfor 
myndighederne og andre. 
 
 
§ 3 Unionens politik 
 
Stk. 1  
Dansk Disc Golf Union er en non profit interesseorganisation. 
 
 
§ 4 Medlemskab 
 
Stk. 1  
Som medlem af unionen, kan efter bestyrelsens samtykke, optages: 
 
Enhver enkeltperson med interesse for disc golf kan søge om optagelse som medlem af 
Dansk Disc Golf Union. Det er bestyrelsen i Dansk Disc Golf Union, som vurderer om 
enkeltpersoner kan optages som nye medlemmer af unionen. Indmeldelsen sker ved 
indbetaling af det til enhver tid gældende kontingent for enkeltpersoner og er gældende  
indtil en kontingentperiodes udløb med mindre en beslutning om sanktion er foretaget imod 
personen. 
 
Stk. 2  
Alle medlemmer er underkastet unionens vedtægter og bestemmelser og nyder samtidig godt 
af de rettigheder dette medfører. 
 
 
  



§ 5 Kontingent 
 
Stk. 1 
Dansk Disc Golf Union arbejder med én kontingenttype: Kontingent for enkeltpersoner. 
 
Stk. 2 
Der opereres med to typer af medlemskab; aktivt og passivt. Aktivt medlemskab forudsætter 
medlemskab af PDGA, og er en forudsætning for deltagelse i unionens turneringsaktiviteter. 
 
Stk. 3 
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for det efterfølgende kalenderår. 
 
§ 6 Generalforsamlingen 
 
Stk. 1  
Generalforsamlingen er unionens højeste myndighed. 
 
Stk. 2  
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er rettidigt indkaldt, uanset de mødendes 
antal. 
 
Stk. 3  
Ethvert medlem af unionen har stemmeret på generalforsamlingen. 
 
Stk. 4 
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år mellem 1. februar og 15. marts. 
 
Stk. 5  
Generalforsamlingen skal indkaldes skriftligt med mindst 6 ugers varsel. Indkaldelsen skal 
indeholde en dagsorden udarbejdet af formanden til de enkelte medlemmer. 
 
Stk. 6  
Generalforsamlingens møder er åbne for alle medlemmer, der har betalt det til enhver tid 
gældende kontingent. 
 
Stk. 7  
Ethvert medlem kan stille forslag til behandling på generalforsamlingens møder. Punkter, der 
ønskes optaget som særskilte punkter, skal være formanden i hænde senest 14 dage før 
generalforsamlingens afholdelse. 
 
Stk. 8  
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 
 
1. Valg af dirigent og referent.  
2. Godkendelse af dagsorden.  
3. Formandens beretning. 
4. Kassererens fremlæggelse af regnskabet.  
5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingentsatser for det kommende kalenderår.  
6. Indkomne forslag.  
7. Valg til bestyrelsen + suppleant: 1 formand, 1 kasserer, 1-3 bestyrelsesmedlemmer samt 1 
suppleant.  
8. Valg af revisor. 
9. Eventuelt. 
 
Stk. 9  
Bestyrelsen og revisoren er to uafhængige organer.  



Revisoren vælges blandt medlemmer, der ikke på samme generalforsamling er blevet valgt til 
en anden tillidspost. 
 
Stk. 10  
Formanden og kassereren vælges for 2 år ad gangen. Alle andre, der vælges på 
generalforsamlingen er valgt for et år ad gangen. Formanden vælges på lige år. Kassereren 
vælges på ulige år. Bestyrelsesmedlemmer må ikke sidde længere end 5 (6) på hinanden 
følgende år afhængig af valgperioden. Findes der ikke nye kandidater til 
bestyrelsesposterne, KAN en eller flere bestyrelsesmedlemmer dog blive siddende på deres 
poster længere end 5 (6) år, hvis de altså fortsat ønsker genvalg. 
 
Stk. 11  
Resultatet af valgene bekendtgøres sammen med referatet fra generalforsamlingen senest 
to måneder efter generalforsamlingens afholdelse til alle medlemmer. 
 
Stk. 12  
Forslag til behandling under dagsordenens punkt 6 skal være bestyrelsen i hænde senest 
14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsen er forpligtiget til at bekendtgøre 
de indkomne forslag til alle medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingen. 
 
Stk. 13  
Dirigenten fastsætter afstemningsmetoden. Skriftlig afstemning skal benyttes, hvis 
minimum ét medlem kræver det. 
 
 
§ 7 Regler for afstemning på generalforsamlingen 
 
Stk. 1  
Bestyrelsen udpeger på generalforsamlingen en formand og to menige medlemmer til en 
valgkomite, der er ansvarlig for optællingen af stemmer. Valgkomiteen vælges om muligt 
blandt medlemmer, der ikke er medlem af bestyrelsen, og som ikke på 
generalforsamlingen opstiller som kandidat til en post i bestyrelsen. 
 
Stk. 2  
Valg til bestyrelsen foretages mellem medlemmer, som har meldt deres kandidatur 
til bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse. 
 
Stk. 3  
Den endelige kandidatliste skal bekendtgøres til alle medlemmer senest 2 uger før 
afholdelse af generalforsamlingen. 
 
Stk. 4  
Det er tilladt at stemme ved fuldmagt på generalforsamlingen. 
 
Stk. 5  
Har ingen meldt sig som kandidat til en tillidspost inden fristens udløb, kan man opstille 
på generalforsamlingen. 
 
Stk. 6  
Udtrykker generalforsamlingen sin mistillid til bestyrelsen, eller vælger bestyrelsen at gå af, 
skal der straks indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med valg til alle 
bestyrelsesposter på dagsordenen. Indtil den ekstraordinære generalforsamling er afholdt, 
fortsætter bestyrelsen som forretningsbestyrelse. 
 
 
  



§ 8 Unionens ledelse 
 
Stk. 1  
Bestyrelsen består af 4-6 personer: En formand, en kasserer, 1-3 bestyrelsesmedlemmer og 
en suppleant. 
 
Stk. 2  
Træder et medlem af bestyrelsen ud før dennes valgperiode er slut, overtager suppleanten 
automatisk denne plads. Den nye bestyrelse konstituerer sig herefter på ny. 
 
Stk. 3  
Træder formanden af i utide, overtager det menige bestyrelsesmedlem automatisk 
denne plads. 
 
Stk. 4  
Træder kassereren af i utide, overtager det menige bestyrelsesmedlem eller 
suppleanten denne plads. 
 
Stk. 5  
Træder det menige medlem af bestyrelsen af i utide, overtager suppleanten automatisk denne 
plads. Den nye bestyrelse konstituerer sig herefter på ny. 
 
Stk. 6  
Intet medlem af bestyrelsen må besætte to tillidshverv i bestyrelsen samtidig. 
 
Stk. 7  
Valgperioden for den, der besætter en tom plads i bestyrelsen, løber ind til udløbet af 
det udgåede bestyrelsesmedlems valgperiode. 
 
Stk. 8  
Bestyrelsen er ansvarlig for unionens ledelse, udvikling og daglige drift og har bemyndigelse 
samt råderum til at træffe de beslutninger, der måtte være nødvendige at træffe i 
forbindelse med dette. 
 
Stk. 9  
Bestyrelsen udpeger de tillidspersoner, den finder nødvendigt (herunder sekretær, valgkomite, 
webmaster, scorekeeper med flere). 
 
Stk. 10  
Som udgangspunkt udbetales ikke honorar for tillidsposter inden for Dansk Disc Golf Union 
andet end til bestyrelsen, der har gratis medlemskab af unionen. Bestyrelsen kan dog i det 
omfang det måtte være nødvendigt træffe beslutning om, hvorvidt der kan udbetales 
honorar for andre tillidsposter. 
 
Stk. 11  
Regnskabsåret er pr. 1. januar, og kontingentåret er lig regnskabsåret. 
 
Stk. 12.  
Unionen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren i forening. 
 
 
  



§ 9 Ekstraordinær generalforsamling 
 
Stk. 1  
Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med mindst 3 ugers varsel på begæring 
af enten: 
 
A) Formanden. 
 
B) 2 bestyrelsesmedlemmer. 
 
C) 25 % af medlemmerne. 
 
Stk. 2  
Indkaldelsen skal indeholde oplysninger om tid, sted og det/de dagsordenpunkt(er), der skal 
afgøres på den ekstraordinære generalforsamling. 
 
 
§ 10 Eksklusion og andre sanktioner 
 
Stk. 1  
Beslutning om eksklusion kan kun foretages på en ordinær eller ekstraordinær 
generalforsamling med dette som selvstændigt punkt på dagsordenen. Forslaget kan kun 
komme på dagsordenen hvis: 
 
A) En enig bestyrelse finder, at et medlem ikke overholder unionens vedtægter eller er til 
skade for unionen og 
 
B) Den almindelige frist for udsendelse af dagsorden til generalforsamlingen overholdes. 
 
Stk. 2  
Stemmer mindst 75 % af de fremmødte for forslaget om eksklusion, er vedkommende 
ekskluderet med øjeblikkelig virkning. 
 
Stk. 3  
Forslag til generalforsamlingen om foretagelse af sanktion kan kun komme på dagsordenen, 
hvis forslagsstilleren er et medlem af bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer. Vedtages 
forslaget træder det i kraft straks. 
 
Stk. 4  
En sanktion kan være fratagelse af bestyrelses- eller tillidspost i en tidsperiode eller for resten 
af valgperioden, censur, eller andre skridt, der måtte findes nødvendige. 
 
Stk. 5  
Alle sager på generalforsamlingen vedrørende eksklusioner eller sanktioner skal minimum 
gennemgå følgende procedure: 
 
A) Forslagsstilleren fremlægger sin anklage. 
 
B) Den anklagede fremlægger sit forsvar. 
 
C) Åben debat. 
 
D) Forslagsstillerens afsluttende bemærkninger. 
 
E) Den anklagedes afsluttende bemærkninger. 
 
 



Stk. 6  
Er forslagsstilleren ikke til stede, kan beslutning vedrørende sager om eksklusioner 
eller sanktioner ikke foretages. 
 
Stk. 7  
Er det medlem, der står anklaget ikke til stede, kan sagen behandles alligevel. Vedkommende 
har så ret til at lade et andet medlem repræsentere sig. 
 
 
§ 11 Unionens opløsning 
 
Stk. 1  
Beslutning om opløsning af unionen kan kun vedtages på en ordinær eller ekstraordinær 
generalforsamling, der er indkaldt med dette punkt på dagsordenen. 
 
Stk. 2  
Et forslag om opløsning kan kun vedtages hvis: 
 
A) Mindst 75 % af medlemmerne stemmer og 
 
B) Mindst 75 % af de afgivne stemmer (kun fremmødte) er for. 
 
Stk. 3  
Beslutning om anvendelse af unionens midler træffes på samme generalforsamling, efter 
at opløsningen er vedtaget. 
 
 
§ 12 Vedtægtsændringer 
 
Stk. 1  
Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger 
før generalforsamlingen. 
 
Stk. 2  
Forslag til vedtægtsændringer skal opføres som et selvstændigt punkt på dagsordenen. 
 
Stk. 3  
Vedtægtsændringer kan kun ske på en lovlig indkaldt generalforsamling, hvor ændringsforslag 
har stået beskrevet på dagsordenen, og kræver at 2/3 stemmer (fremmødte og fuldmagter) 
er for ændringen. 
 
Stk. 4  
Der kan ikke stilles ændringsforslag på generalforsamlingen. 
 
 
§ 13 Ikrafttræden  
Vedtægterne er senest ændret på ordinær generalforsamling den. 4. marts 2017. 


