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FORSLAG til ændring af lovenes § 15
Bestyrelsen
§ 15
Bestyrelsen har under ansvar overfor repræsentantskabet den overordnede ledelse af DHF og
fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen har bemyndigelse til at vedtage nye og/eller foretage ændringer i gældende regler,
som bestyrelsen finder nødvendige til opfyldelse af DHF’s formål. Dette gælder dog ikke for så vidt
angår regler, der hører under andre udvalgs kompetencer, jf. § 7, nr. 4 og 5.
Bestyrelsen, der består af 12 medlemmer, sammensættes som følger:
DHF’s formand, næstformand, økonomiansvarlige og bredde- og udviklingsansvarlige valgt af
repræsentantskabet, tre medlemmer udpeget af JHF, to medlemmer udpeget af HRØ, et medlem
udpeget af FHF, Divisionsforeningens formand, samt et medlem udpeget af Håndbold Spiller
Foreningens bestyrelse.
Såfremt en af repræsentantskabet valgt person får forfald i længere tid grundet sygdom eller
andet, kan bestyrelsen foretage konstituering således:
Formand – Næstformanden træder ind på denne post
Næstformand, økonomiansvarlig, BRUD-formand samt udvalgsformænd udpeges af bestyrelsen.
Konstitueringen gælder frem til førstkommende repræsentantskabsmøde, hvor (ekstra-)ordinært
valg må foregå.
Bliver et menigt medlem af bestyrelsen konstitueret til en post, udpeger det pågældende medlems
distriktsforbund/region et nyt menigt medlem af bestyrelsen.
Stemmer afgives med følgende vægt, idet disitriktsforbundenes og regionens stemmer ikke hviler
på enkeltpersoner og derfor kan deles i henhold til de enkelte distriktsforbunds regler herfor.
DHF’s formand …………………………….
DHF’s næstformand …………………......
DHF’s økonomiansvarlige…………………
DHF’s bredde- og udviklingsansvarlige…
Divisionsforeningens formand ..................
Fyns Håndbold Forbund ...........................
Håndbold Region Øst (HRØ)……………
Jydsk Håndbold Forbund ..........................
Spillerrepræsentant…………………………
i alt

1
1
1
1
1
5
10
18
1
39

stemme
stemme
stemme
stemme
stemme
stemmer
stemmer
stemmer
stemme
stemmer

Bestyrelsesmedlemmer udpeget af distriktsforbundene og regionen kan give møde ved suppleant i
henhold til beslutning i de enkelte distriktsforbund henholdsvis i regionen.
Såvel Divisionsforeningens som Håndbold Spiller Foreningens medlem kan møde ved suppleant,
der udpeges blandt henholdsvis Divisionsforeningens / Håndbold Spiller Foreningens
bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden og skal indkaldes, når formanden eller tre af bestyrelsens medlemmer begærer det.
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Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når repræsentanter for mindst 20 stemmer er til stede.
Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Der kan ikke afgives stemme ved
fuldmagt, idet disitriktsforbundenes og regionens stemmer dog kan afgives af en enkelt person
efter disitriktsforbundenes og regionens afgørelse herom.
DHF’s direktør/generalsekretær deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.
Bestyrelsesmøder skal indkaldes med mindst 10 dages varsel ved fremsendelse af dagsorden
med forslag og øvrigt bilagsmateriale der ønskes behandlet. Såfremt der til et bestyrelsesmøde
gives møde ved suppleant, er det umiddelbart efter repræsentantskabsmødet anmeldte
bestyrelsesmedlem ansvarlig for, at suppleanten modtager dagsordenen rettidig.

Eventuel beslutning om udstedelse af nye henholdsvis ændringer i bestående propositioner, reglementer, gebyrer, fundatser m.v. kan alene træffes, når mindst 20 stemmer er repræsenteret på
mødet og mindst 20 stemmer for forslaget.
Bestyrelsen ansætter en direktør/generalsekretær, der under ansvar overfor bestyrelsen, og ud fra
de af bestyrelsen udstukne retningslinjer, varetager den daglige ledelse af DHF.
Følgende dispositioner kræver, at beslutningen træffes med 2/3 flertal blandt samtlige stemmer:
- køb og salg af fast ejendom,
- pantsætning af fast ejendom,
- optagelse af lån eller påtagelse af kautionsforpligtelser
-udlån af midler til DIF, distriktsforbundene, Håndbold Region Øst eller DHF Event

DHF’s formand, næstformand, økonomiansvarlig må ikke være tilknyttet et distriktsforbund, en
kreds, eller regionen, og må ikke have sæde i et håndboldsselskabs, divisionsforeningens eller en
håndboldspillende forenings bestyrelse.
DHF’s formand, næstformand, økonomiansvarlig og medlemmer af bestyrelsen kan ikke være
formand for et udvalg under DHF. Der gælder dog følgende undtagelser:
a) Formanden er formand for Udvalget for Professionel Håndbold
b) Den økonomiansvarlige er formand for Økonomiudvalget
c) Den bredde- og udviklingsansvarlige er formand for Bredde- og Udviklingsudvalget
En formand for et stående udvalg kan vælges som formand for 2 eller flere udvalg og kan også
være medlem af flere udvalg.

