VEDTÆGTER
for
DANSK PETANQUE FORBUND
(DPF)
§1
Forbundets navn
1.1.

Forbundets navn er Dansk Petanque Forbund.
Forbundet har hjemsted i Brøndby Kommune.

1.2.

DPF er medlem af:
- Féderation Internationale de Pétanque et Jeu Provencal (FIPJP),
- Confédération Européenne de Pétanque (CEP),
- Danmarks Idrætsforbund (DIF).

1.3.

DPF er medlem af de nævnte organisationer og følger disses bestemmelser
§2
Formål

2.1. DPF’s formål er at fremme og udvikle petanquesporten i Danmark.
2.2. DPF er landsorganisation for petanque i Danmark, og repræsenterer og varetager sportens
interesser nationalt og internationalt, ved blandt andet:
• at bistå foreningerne med råd, vejledning og information,
• at arrangere landsdækkende nationale turneringer,
• at udtage hold til deltagelse i internationale turneringer,
• at arbejde målrettet og langsigtet med talentudvikling i samarbejde med forbundets
medlemmer,
• at uddanne trænere, dommere og andre, der er nødvendige for at petanquesporten
kan udvikle sig i Danmark.
• at deltage aktivt i udviklingen af internationalt petanque
• I muligt omfang at arrangere internationale mesterskaber og turneringer i Danmark

§3
Forbundets medlemmer
3.1.

En klub kan optages som medlem af forbundet efter skriftlig anmodning til DPF’s
bestyrelse.

3.2.

Anmodningen skal indeholde et eksemplar af klubbens vedtægter, kontaktoplysninger
på klubbens formand og kasserer, samt evt. kontaktoplysninger på foreningens
hovedformand og hovedkasserer.

3.3.

En klub kan alene optages som medlem af forbundet, hvis vedtægter og aktiviteter
er i overensstemmelse med DPF’s vedtægter og DIF’s bestemmelser.

3.4.

Det påhviler medlemsklubberne straks og senest 1 måned efter at der sker ændringer
i medlemsklubbens vedtægter, bestyrelsessammensætning eller andre væsentlige
ændringer i klubben, at give DPF skriftlig orientering herom.

3.5.

Et medlemskab er gældende indtil det opsiges skriftligt til den 1. januar . Ved
udmeldelse skal klubben straks opfylde sine økonomiske forpligtelser over for DPF,
og kan ikke senere blive optaget i DPF, medmindre sådanne forpligtelser ér afklaret.

3.6.

Dersom en klub ikke opfylder DPF’s vedtægter eller egne love og reglementer, kan
DPF’s bestyrelse ekskludere klubben. En eksklusion kan af klubben indbringes til
prøvelse ved DPF’s førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, hvor 2/3 af de
tilstedeværende repræsentanter kan stadfæste bestyrelsens bestemmelse.
En klage over en eksklusion til repræsentantskabet har ikke opsættende virkning.
Såfremt eksklusionen ikke stadfæstes af repræsentantskabet, bortfalder den.
§4
Forbundets struktur

4.1. Forbundets opgaver varetages af:
1. Repræsentantskabet
2. Bestyrelsen
3. Forretningsudvalget (FU)
4. Turneringsudvalget (TU)
5. Eliteudvalget (EU)
6. Dommerudvalg (DU)
7. Bestyrelsesmedlem uden særlig portefølje
8. Appeludvalget (AU)

4.2. Bestyrelsen indgår en 4 årig strategiaftale med DIF, som efterleves af såvel bestyrelse
som udvalg. Strategiaftalerne evalueres 2 gange årligt i samarbejde med DIF.
Strategiaftalerne er offentligt tilgængelige på forbundets hjemmeside.
4.3.
For alle udvalg gælder, at de rapporterer kontinuerligt til bestyrelsen om deres aktiviteter,
samt aflægger skriftlig årsberetning til repræsentantskabet.
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§5
Repræsentantskabet
5.1.

DPF’s repræsentantskab er forbundets højeste myndighed.

5.2.

Møde- og taleret i repræsentantskabet har klubbernes repræsentanter, medlemmer af
DPF’s bestyrelse og faste udvalg, samt DPF’s æresmedlemmer.

5.3.

Stemmeret i repræsentantskabet kan kun udøves af klubbernes repræsentanter samt
medlemmer af DPF’s bestyrelse.

5.4.

En klubrepræsentant skal være medlem af den klub vedkommende repræsenterer.

5.5.

DPF’s bestyrelsesmedlemmer har hver én stemme i repræsentantskabet, men kan dog
ikke deltage i afstemning om godkendelse af forbundets regnskab.
Et DPF bestyrelsesmedlem kan ikke møde i repræsentantskabet som repræsentant for
en klub.

5.6.

Bestyrelsen kan invitere gæster til at overvære repræsentantskabsmødet og kan
meddele sådanne gæster taleret.
§6
Repræsentantskabsmøder

6.1. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes på skift i landsdelene således: Lige år:
Øst for Storebælt – Ulige år: Vest for Storebælt. Mødet afholdes én gang om året i
november måned.
6.2.

Indkaldelse til repræsentantskabsmødet skal ske skriftligt med angivelse af en
foreløbig dagsorden, med mindst 60 dages varsel.

6.3. Forslag, til vedtægter og reglementer, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet,
kan fremsættes af en medlemsklub, et medlem af DPF’s bestyrelse eller af DPF’s
bestyrelse.
6.4. Forslag indenfor udvalgenes kompetenceområder, der ønskes behandlet på
repræsentantskabsmødet, kan fremsættes afen medlemsklub, et medlem af DPF’s
bestyrelse eller af DPF’s bestyrelse med henblik på en vejledende afstemning.
6.5. Forslag, der fremsættes af en klub eller et enkelt bestyrelsesmedlem, skal være
bestyrelsen i hænde senest den 15. september i dét år, hvor repræsentantskabsmødet skal
afholdes.
Senest 20 dage før repræsentantskabsmødet offentliggør bestyrelsen en endelig
dagsorden, samt indkomne forslag, regnskaber og budgetter. Materialet offentliggøres på
DPF’s hjemmeside.
6.6. Repræsentantskabsmøderne ledes af en af forsamlingen valgt dirigent. Denne afgør alle
spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåden.
6.7. Formanden samt udvalgsformændene aflægger skriftlig beretning for forbundets samlede
virke. Beretningerne offentliggøres sammen med endelig dagsorden.
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6.8. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes,
når mindst ¼ af DPF’s stemmeberettigede klubber kræver det. I sidstnævnte tilfælde skal
begæringen indeholde oplysning om dét emne, der ønskes behandlet.
Bestyrelsen skal herefter lade afholde repræsentantskabsmøde, senest 6 uger efter at
begæringen herom er fremsat over for bestyrelsen. Hvis hele bestyrelsen har forfald,
indkalder forbundets ansatte til ekstraordinært repræsentantskabsmøde.
§7
Dagsorden m.v.
7.1. Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde skal mindst indeholde følgende
punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent og referent(er).
Valg af stemmetællere.
Formandens beretning –herunder beretninger fra de faste udvalg.
Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
Behandling af indkomne forslag.
Fremlæggelse af næste års budget – herunder fastlæggelse
af kontingent og licenssatser - til godkendelse.
7. Valg.
8. Eventuelt.
7.2. Repræsentantskabet er kun beslutningsdygtigt, når mindst ¼ af DPF’s stemme
berettigede klubber er repræsenteret ved personligt fremmøde. Klubbens stemmer
baseres på det medlemstal, som klubben årligt oplyser til Danmarks Idrætsforbunds
medlemsregistrering primo året for repræsentantskabsmødet.
7.3. En klub, der ikke rettidigt har indberettet medlemstal til Danmarks Idrætsforbunds
medlemsregistrering eller som forud for repræsentantskabsmødet har forfalden
gæld til forbundet, har ikke møderet på repræsentantskabsmødet.
7.4. Nye klubber, der ikke tidligere har indberettet medlemstal til CFR, tildeles en
stemme.
7.5. Ved alle afstemninger på repræsentantskabsmødet har hver klub en grundstemme.
Herudover har:
Klubber fra og med 15 og til og med 29 medlemmer, yderligere en stemme
Klubber fra og med 30 og til og med 49 medlemmer, yderligere to stemme
Klubber fra og med 50 og til og med 99 medlemmer, yderligere tre stemmer
Klubber fra og med 100 og til og med 199 medlemmer, yderligere fire stemmer
Klubber fra og med 200 medlemmer, yderligere fem stemmer
7.6.

Beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflertal.

7.7.

Til vedtagelse af forslag til vedtægtsændringer samt eksklusion af klubber
kræves, at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer for forslaget.

7.8.

På ekstraordinære repræsentantskabsmøder afgøres alle afstemninger med almindelig
stemmeflertal

7.9.

Dirigenten skal foranstalte skriftlig afstemning, såfremt 1 klub ønsker det.
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§8
Fuldmagt m.v.
8.1.

Klubberne kan på repræsentantskabsmøderne alene lade sig repræsentere med de
antal personer, som de har stemmeret for, jfr. bestemmelsen i § 7.4.

8.2. Er en klub berettiget til at afgive flere stemmer, end den har repræsentanter til stede,
kan en af de mødende repræsentanter fra klubben afgive mere end én stemme. De
mødende repræsentanter kan samlet ikke afgive flere stemmer end dét antal stemmer,
som klubben disponerer over.
8.3. En klub kan ikke lade sig repræsentere gennem fuldmagt.
§9
DPF’s bestyrelse og udvalg
9.1.

Bestyrelsen består af:
Formand
Næstformand/Frivilligansvarlig
Kasserer
Turneringsudvalgsformand
Eliteudvalgsformand
Dommerudvalgsformand
Bestyrelsesmedlem uden særlig portefølje
Ovennævnte personer vælges på det ordinære repræsentantskabsmøde
ved særskilte direkte valg.

9.2.

Endvidere vælges på repræsentantskabsmødet:
Tre medlemmer til Turneringsudvalget (TU)
Fire medlemmer til Eliteudvalget (EU)
To medlemmer til Dommeudvalget (DU)
To rådgivere til Appeludvalget (AU)
En ekstern revisor.

9.3.

Valgbarhed og valg:
9.3.1.
Valgbare er alle medlemmer af DPF’s medlemsklubber. Undtaget ekstern
revisor samt Appeludvalgets medlemmer
9.3.2.
Afstemning sker skriftligt, såfremt der er flere kandidater.
9.3.3.
En person kan opstilles som kandidat til flere poster. Vælges den
pågældende til én post, bortfalder de øvrige kandidaturer.
9.3.4.
Valgene foretages i den rækkefølge, som er anført i § 9.1. og 9.2.

9.4.

Funktionsperioder:
Alle poster vælges for to år.
I ulige år vælges: Formand, Eliteudvalgsformand, Bestyrelsesmedlem uden
særlig portefølje, to medlemmer af TU, to medlemmer af EU, to medlemmer af
DU samt en rådgiver til AU.
I lige år vælges: Næstformand/Frivilligansvarlig, Kasserer, TU-formand, DUformand, et medlem af TU, to medlemmer af EU samt den anden rådgiver til
AU.
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§ 10
Bestyrelsens opgaver
10.1.

Bestyrelsen
• Leder arbejdet i DPF i overensstemmelse med forbundets vedtægter og
repræsentantskabets beslutninger.
• Fastsætter retningslinjer for forretningsudvalget og bestyrelsesmedlemmernes
arbejde.
• Definerer og henlægger arbejdsopgaver til behandling i forretningsudvalget.
• Udarbejder og ajourfører de for forbundets udvalg gældende reglementer.
• Kan nedsætte arbejdsgrupper til løsning af særlige opgaver.

10.2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmerne er til stede. Hvert
bestyrelsesmedlem har én stemme og ved stemmelighed er formandens stemme
udslagsgivende.
10.3. Bestyrelsen varetager DPF’s internationale interesser, herunder kontakten til de i § 1
nævnte internationale organisationer samt til udenlandske petanqueforbund og
klubber.
10.4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden
§ 11
Forretningsudvalg
(FU)
11.1. DPF’s forretningsudvalg består af formand, næstformand og kasserer.
11.2.

Forretningsudvalget varetager DPF’s daglige styring, herunder udarbejdelse af budgetter
og budgetopfølgning.

11.3. Forretningsudvalget ansætter og afskediger forbundets ansatte, og varetager i øvrigt
DPF’s arbejdsgiverrolle i forhold til disse.

§ 12
Tegningsregler
12.1. DPF tegnes af Formanden. Ved formandens forfald, tegnes DPF af
næstformanden, og i tilfælde af begges forfald, af kassereren.§ 13

Forbundets ansatte
13.1. Til varetagelse af bestyrelsens og udvalgenes beslutninger samt DPF’s
administration kan bestyrelsen etablere et sekretariat og ansætte lønnet personale til
sekretariatet.
13.2. Bestyrelsen kan ansætte andet personale til udførelse af opgaver inden for DPF’s formål.
13.3. Bestyrelsen kan meddele prokura.
13.4. Ingen ansatte i DPF kan være medlem af bestyrelsen eller udvalgene.
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§ 14
Kontingenter og afgifter
Kontingent- og licenssatser fastsættes på det årlige repræsentantskabsmøde og
gælder for et kalenderår ad gangen.
14.1. Kontingentet forfalder til betaling hvert år den 1. februar.
Nye klubber, der indmeldes efter 1. juli, har gratis kontingent det pågældende år.
Nye klubber har møderet til repræsentantskabsmødet, men skal være indmeldt
senest 1. juli for at have stemmeret på førstkommende repræsentantskabsmøde.
14.2. DPF’s bestyrelse kan opkræve rykkergebyrer ved for sen betaling af kontingent og
licens.
14.3.

§ 15
Regnskab
15.1. Forbundets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Regnskabet udarbejdes i
overensstemmelse med god regnskabsskik, og det reviderede regnskab fremlægges på
repræsentantskabsmødet til godkendelse.
Efter revision udsendes det reviderede og af bestyrelsen godkendte regnskab inden
1. juni til klubberne samt offentliggøres på DPF’s hjemmeside.
15.2. Efter indstilling fra bestyrelsen vælger repræsentantskabet en ekstern revisor.
Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskaber og beholdninger.

§ 16
Udvalgene
16.1. Turneringsudvalget (TU) består af en formand samt tre medlemmer, der vælges på
repræsentantskabsmødet.
16.2. Eliteudvalget (EU) består af en formand samt fire medlemmer, der vælges på
repræsentantskabsmødet.
16.3. Dommerudvalget (DU) består af en formand ogto medlemmer, der vælges på
repræsentantskabsmødet
16.4. Bestyrelsen udarbejder et særligt reglement, der definerer de enkelte udvalgs
arbejdsområder, formål og kompetence.
Reglementer godkendes af repræsentantskabet, og ændringer i dette skal
forelægges til vedtagelse på repræsentantskabsmødet med almindeligt flertal.
16.5. Udtræder en udvalgsformand af bestyrelsen udenfor valg, konstituerer den
resterende bestyrelse et menigt udvalgsmedlem, som midlertidigt medlem af
bestyrelsen.
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§ 17
Appeludvalget (AU)
17.1. Dansk Petanque Forbund benytter det uvildige Appeludvalg, der er oprettet i DIF’s IKC

(Idrættens Kompetence Center)
Desuden vælges ved DPF’s repræsentantskabsmøde to rådgivere, der kan bistå udvalget
omkring forståelse af petanquesporten og dens mekanismer.
Rådgiverne har ikke stemmeret i forbindelse med sagens afgørelse.
Udvalgets rådgivere og medlemmer kan ikke være medlem af samme klub, og kan ikke
beklæde andre tillidshverv under DPF.
Appeludvalget vælger selv sin formand.
17.2. Appeludvalget behandler og træffer afgørelse i spørgsmål, rejst omkring DPF’s

vedtægter og regler, som rejses af DPF’s bestyrelse, medlemsklubber eller
enkeltmedlemmer af DPF's medlemsklubber.
Udvalget kan sanktionere forseelser, der kan variere fra misbilligelse til udelukkelse og
eksklusion.
17.3. Sager rejst af medlemsklubber eller enkelte medlemmer af DPF’s medlemsklubber i

henhold til stk. 2 skal forinden de forelægges Appeludvalget være afgjort af en relevant
instans i DPF.
17.4. Appeludvalget kan i særlige tilfælde behandle en sag, som indbringes af nogen, der har

en væsentlig interesse i den trufne afgørelse, selv om vedkommende ikke er omfattet af
den i stk. 2 nævnte personkreds.
17.5. Fristen til at indgive en sag for Appeludvalget er 4 uger efter, at den, som ønsker at

indbringe sagen, har modtaget afgørelsen fra den relevante instans i DPF.
17.6. Bestyrelsen udarbejder særskilt reglement, der definerer udvalgets arbejdsområde

formål og kompetence
Reglementet godkendes af repræsentantskabet og ændringer i dette skal forelægges til
vedtagelse på repræsentantskabet.
17.7. Udvalgets afgørelser kan appelleres til DIF-Idrættens Højeste Appelinstans, men

appel har ikke opsættende virkning, medmindre udvalget selv træffer
bestemmelse herom.

§ 18
Reklameregler
18.1. Bestyrelsen udarbejder et reklameregulativ, der nærmere definerer og beskriver et
regelsæt for forbundets, klubbernes og medlemmernes brug af reklamer.
18.2. Reglementet godkendes af repræsentantskabet og ændringer heri skal forelægges til
vedtagelse på repræsentantskabsmødet.
18.3. Tvivlsspørgsmål vedrørende anvendelsen af reklamereglementet kan
forelægges bestyrelsen, der træffer endelig afgørelse herom.
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§ 19
Ikrafttræden
19.1. Vedtægter, reglementer eller ændringer hertil træder i kraft ved afslutning af dét
repræsentantskabsmøde, hvor de er vedtaget.

§ 20
Opløsning
20.1 Dansk Petanque Forbund kan kun opløses, såfremt et forslag herom vedtages
med 2/3 flertal på to på hinanden følgende repræsentantskabsmøder, som
alene er indkaldt med det formål at tage stilling til forbundets opløsning, og
som afholdes med mindst to måneders mellemrum.
20.2 I tilfælde af opløsning skal en eventuel overskydende formue, når al gæld er betalt,
overgå til Danmarks Idrætsforbund

Således vedtaget på repræsentantskabsmøde november 2019

-9-

