Vedtægter for Dansk Disc Golf Union
§ 1 Unionens grundlag
1.1
Unionens navn er Dansk Disc Golf Union.
1.2
Unionens geografiske område er Danmark.
1.3
Unionens hjemsted er Danmark med formandens bopæl som postadresse.

§ 2 Unionens formål og aktiviteter
2.1
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.
2.2
Dansk Disc Golf Union er medlemmernes fælles organ og kan repræsenterer
disse overfor myndighederne og andre.

§ 3 Unionens politik
3.1
Dansk Disc Golf Union er en non profit interesseorganisation.
§ 4 Organisation
4.1
Som medlem af DDGU kan efter hovedbestyrelsens samtykke
optages enhver klub med mindst 5 medlemmer mod at betale det til enhver tid
gældende kontingent.
4.2 Klubber
Medlemsklubber er forpligtet til årligt (31.12.) at indsende deres medlemstal til
DDGU. DDGU kan, til enhver tid, kræve dokumentation for at medlemstallene er
korrekte, ligesom DDGU til enhver tid kan kræve dokumentation for at den enkelte
spiller har et medlemskab af respektive klub.
4.3
Medlemsklubber er forpligtet til årligt at indsende en fortegnelse over klubbens
ledelse til DDGU. Fortegnelsen skal indeholde kontaktoplysninger til klubbens

formand samt klubbens DDGU kontaktperson i form af telefonnummer og
e-mailadresse.
4.4
Alle spillere tilhørende medlemsklubber er underlagt DDGU’s vedtægter og
bestemmelser og nyder samtidig godt af de rettigheder, dette medfører.
4.5 Spillere
Spillere uden tilhørsforhold til en medlemsklub er ikke spilleberettigede i
mesterskaber sanktioneret af DDGU.
4.6 Repræsentantskab
Repræsentantskabet er DDGU’s øverste myndighed. Som medlem af
repræsentantskabet kan hver klub udpege repræsentant/er i henhold til
medlemstal ud fra følgende fordeling:
● 10 eller færre medlemmer: 1 repræsentant
● 11 - 30 medlemmer: 2 repræsentanter
● 31 eller flere medlemmer: 3 repræsentanter
4.6.1
Medlemmerne af DDGÚ s hovedbestyrelse er desuden medlem af
repræsentantskabet og har stemmeret på lige fod med de øvrige
repræsentanter.
4.6.2
Der kan stemmes ved fuldmagt i repræsentantskabet ud fra antal
repræsentanter i pågældende klub. En repræsentant kan kun medbringe
fuldmagter fra samme klub.
4.7 Hovedbestyrelse
Hovedbestyrelsen er DDGÚ s daglige ledelse og består af 3-7 personer: En
formand, en kasserer samt minimum et menigt medlem. Hovedbestyrelsen
fastsætter egen forretningsorden som sikrer, at en flertalsbeslutning kan tages.
4.7.1 Alle medlemmer til hovedbestyrelsen vælges direkte af
repræsentantskabet. Formand og kasserer vælges for 2 år. Formanden
vælges i ulige år, og kasserer vælges i lige. Øvrige medlemmer vælges for
1 år.
4.7.2 PDGA landekoordinator vælges på repræsentantskabsmødet og
vælges for 1 år. PDGA landekoordinatoren kan indgå i DDGUs
hovedbestyrelse.
4.7.3 I tilfælde af stemmelighed har den siddende formand det endelige
mandat.
4.8 Interesseorganisationer
Hovedbestyrelsen kan vælge at søge om optagelse i andre idrætslige
interesseorganisationer.

§ 5 Repræsentantskabsmøde

5.1
Repræsentantskabets møder er åbne for alle spillere tilhørende medlemsklubber af
DDGU. Det er dog kun repræsentantskabsmedlemmer, der har stemmeret.
Møderne kan lukkes for ikke-stemmeberrettigede under behandlingen af et eller
flere punkter, såfremt 50 % af de tilstedeværende repræsentantskabsmedlemmer
ønsker dette.
5.2
Repræsentantskabet indkaldes skriftligt med mindst fire ugers varsel. Til formålet
benyttes DDGU officielle hjemmeside og sociale medier, samt ved mail til
DDGU-kontaktpersonen og formanden hos de respektive medlemsklubber.
5.3
Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år mellem d. 1. februar og d. 15.
marts.
5.4
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal indkaldes af hovedbestyrelsen inden
for 4 uger, såfremt:
● Fem medlemsklubber fremsender ønske om dette, eller
● Et flertal i hovedbestyrelsen ønsker dette.
Ved indkaldelsen skal dagsorden angives.
5.5
Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde skal som minimum
indeholde følgende:
1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning fra formanden
3. Aflæggelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Beslutning om antal medlemmer i hovedbestyrelsen.
6. Valg af PDGA landekoordinator
7. Valg af formand (ulige år) / kasserer (lige år)
8. Valg af minimum ét hovedbestyrelsesmedlem
9. Valg af en revisor
10. Valg af en revisorsuppleant
11. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende kalenderår
12. Eventuelt
5.6
Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4. skal være hovedbestyrelsen i
hænde senest 3 uger før repræsentantskabsmødet. Hovedbestyrelsen skal
videresende de indkomne forslag til de respektive medlemsklubbers kontaktperson
senest 14 dage før repræsentantskabsmødet.

5.7
Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt uanset antal fremmødte
stemmeberettigede. Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Et flertal
betegnes ved over 50% af fremmødte stemmer.
5.8
Dirigenten fastsætter afstemningsmetoden. Skriftlig afstemning skal benyttes, hvis
én eller flere repræsentanter kræver det.
§ 6 Kontingent
6.1
Kontingent fastsættes for det efterfølgende kalenderår og godkendes på det ordinære
repræsentantskabsmøde.
Medlemmer betaler årligt kontingent til DDGU med udgangspunkt i medlemsklubbernes
medlemstal pr. 31.12 det foregående år.
6.2
Der kan fastsættes et særligt kontingent for nye medlemsklubber.
6.3
Det årlige kontingent opkræves i 1. kvartal af det pågældende regnskabsår.
§ 7 Regnskab
7.1
Regnskabet følger kalenderåret. Regnskabet skal underskrives af hovedbestyrelsens
medlemmer, samt efter revision af, den af repræsentantskabet valgte, revisor.
§ 8 Eksklusion og andre sanktioner
8.1
Beslutning om eksklusion kan foretages af hovedbestyrelsen eller et udvalg nedsat
af hovedbestyrelsen.
8.2
Et forslag om eksklusion eller sanktion kan kun komme på hovedbestyrelsens
dagsordenen hvis:
A)
En enig hovedbestyrelse finder, at spillere tilhørende en medlemsklub
eller en medlemsklub ikke overholder unionens vedtægter eller er til skade
for unionen
B)

Forslagsstilleren er et medlem af hovedbestyrelsen

C)
Mindst ti individuelle spillere tilhørende medlemsklub(ber) med
gyldigt medlemskab af DDGU ønsker et forslag om eksklusion eller sanktion
taget op i hovedbestyrelsen.

8.3
En sanktion kan være fratagelse af bestyrelses- eller tillidspost i en tidsperiode eller for
resten af valgperioden, censur, eller andre skridt, herunder økonomiske sanktioner, der
måtte findes nødvendige.
8.4
Alle sager 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.

8.5
Er forslagsstilleren ikke til stede, kan beslutning vedrørende sager om
eksklusioner eller sanktioner ikke foretages.
8.6
Er anklagede ikke til stede, kan sagen behandles alligevel. Den anklagede har så ret til
at lade et andet medlem repræsentere sig.
§ 9 Unionens opløsning
9.1
Beslutning om opløsning af unionen kan kun vedtages på en ordinær eller
ekstraordinær repræsentantskabsmøde, der er indkaldt med dette punkt på
dagsordenen.
9.2
Et forslag om opløsning kan kun vedtages hvis mindst 75 % af de afgivne stemmer,
stemmer for en opløsning af DDGU.
9.3
Ved opløsning af unionen fordeles unionens midler mellem medlemsklubberne fordelt
efter antallet af repræsentanter.

§ 10 Vedtægtsændringer
10.1
Forslag til vedtægtsændringer skal være hovedbestyrelsen i hænde
senest 4 uger før repræsentantskabsmødet.
10.2
Forslag til vedtægtsændringer skal opføres som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

10.3
Vedtægtsændringer kan kun ske på et lovlig indkaldt repræsentantskabsmøde, hvor
ændringsforslag har stået beskrevet på dagsordenen, og kræver at 2/3 stemmer er for
ændringen.

§ 11 Tegningsret
11.1
Dansk Disc Golf Union tegnes af hovedbestyrelsens formand i forening med yderligere et
hovedbestyrelsesmedlem.
11.2
Ved dispositioner om fast ejendom, herunder erhvervelse, afhændelse, samt ved
optagelse af lån og pantsætning tegnes Dansk Disc Golf Union af hele hovedbestyrelsen.
11.3
Hovedbestyrelsen kan meddele prokura og fuldmagt.
Vedtægterne er vedtaget enstemmigt på DDGUs ekstraordinære generalforsamling 30.
november 2019. Vedtægterne træder i kraft 1. januar 2020.

