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Ordforklaringer 

 

   
 Forbundet Dansk Døve-Idrætsforbund. 

 
 DDI Dansk Døve-Idrætsforbund. 

 
 Klub Lokal idrætsklub eller idrætsforening i 

Danmark. 
 

 Døv Hørehandicappet person f.eks. døv, 
hørehæmmet, døvbleven, døvblind, CI-
bruger. Hvis man skal definere via 
høregrænser, så følger DDI ICSD's grænse 
på 55 dB. 
 

 Medlemsklub Klub med et bestemt formål. 
 

 Associeret klub Klub som har et afgrænset område og ikke 
falder i kategorien Medlemsklub. 
 

 Tilsluttet klub Kan være Medlemsklub og Associeret klub. 
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§ 1   Navn, stiftelse og hjemsted 
   
 1.1 Forbundets navn er Dansk Døve-Idrætsforbund (DDI). 
   
 1.2 Forbundet er stiftet den 28. august 1922. 
   
 1.3 Forbundets hjemsted er Brøndby kommune. 
   
 1.4 Forbundet er medlem af: 

• International Committee of Sports for the Deaf (ICSD) 

• European Deaf Sports Organization (EDSO), 

• Nordic-Baltic Deaf Sports Federation (NBDSF) 

• Parasport Danmark (PD) 

• World Deaf Golf Federation (WDGF) 
   

§ 2   Formål 
   
 2.1 Forbundets formål er: 

• at arbejde for fremme af elite- og breddeidrætten blandt døve 

• at oprette og støtte idrætsklubber for døve og hørende, hvor der 
er døve, i alle aldre under forbundet 

• at udbrede idrætten til fordel for døve gennem samarbejde med 
øvrige organisationer, forbund, skoler og institutioner. 

   

§ 3   Medlemskab 
   
 3.1 Medlemsklub 
   
 3.1.1 Enhver klub, hvis formål ikke er i modstrid med DDIs formålsparagraf, 

kan optages i forbundet. Klubben kan ikke have et navn, der kan 
forveksles med en anden i forbundet stående klubs navn. 

   
 3.1.2 Klubben har mindst 5 døve aktive medlemmer registreret. 
   
 3.2 Associeret klub. 
   
 3.2.1 Enhver klub, hvis formål ikke er i modstrid med DDIs formålsparagraf, 

kan optages i forbundet. Klubben kan ikke have et navn, der kan 
forveksles med en anden i forbundet stående klubs navn. 

   
 3.2.2 Associeret klub har ikke rettigheder på lige fod med en medlemsklub. 

Hovedbestyrelsen fastlægger associerede klubbers rettigheder. 
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 3.3 Ansøgning om optagelse i forbundet sker skriftligt, og klubbens 
vedtægter, en bestyrelsesoversigt og en liste over medlemmer 
vedlægges ansøgningen. 

   
 3.4 Hovedbestyrelsen træffer beslutning om optagelse og godkender 

klubbens vedtægter. 
   
 3.5 Udmeldelse af forbundet kan kun ske skriftligt med 3 måneders varsel 

til den 1. januar. Hvis en klub ikke kan opfylde betingelserne i pkt. 3.1.1 
og 3.2.1 i en periode på et år, betragtes den som udtrådt af forbundet. 

   

§ 4   DDI-medlemmer og startret 
   
 4.1 DDI-medlemmer. 
   
 4.1.1 Som aktive medlemmer af klubberne kan optages døve og hørende. 
   
 4.1.2 Alle medlemmer, der er registreret som aktive medlemmer i tilsluttede 

klubber og benytter klubbernes tilbud af sportsgrene, registreres som 
DDI-medlemmer. 

   
 4.1.3 Kun aktive medlemmer over 14 år har stemmeret til tilsluttede 

klubbernes generalforsamlinger og kan vælges til tilsluttede klubbernes 
bestyrelse. 

   
 4.2 Startret. 
   
 4.2.1 Startret gives kun til medlemmer af en medlemsklub. 
   
 4.2.2 Et medlem kan være aktivt medlem af flere medlemsklubber på én 

gang, men der kan kun gives startret i en bestemt sportsgren i én 
medlemsklub.  

   
 4.2.3 Kun aktive medlemmer i medlemsklubber, der opfylder ICSDs regler 

om høregrænser (gennemsnitlig 55 dB på bedste øre på frekvenserne 
500, 1000 og 2000 Hz) uden høreapparat/CI, kan deltage i 
sanktionerede internationale stævner, officielle Danmarksmesterskaber 
og officielle stævner for døve. 
Der kan kun ansøges om dispensation i forbindelse med 
Danmarksmesterskaber og ikke-sanktionerede stævner. 

   
 4.2.4 Kun aktive medlemmer over 14 år har stemmeret til klubbernes 

generalforsamlinger og kan vælges til klubbernes bestyrelse. 
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§ 5   Klubkontingent 
   
 5.1 Som medlem af idrætsforbundet skal der betales et klubkontingent. 
   
 5.2 Klubkontingentet er helårligt og betales senest 1. marts. 
   
 5.3 Satsen for klubkontingentet fastsættes på det ordinære 

repræsentantskabsmøde og træder i kraft fra 1. januar året efter. 
   
 5.4 Er opkrævningen ikke betalt iflg. oplyste betalingsfrister, idømmes der 

bøder iflg. de af hovedbestyrelsen fastsatte bødetakster.  
Er opkrævningen fortsat ikke sket efter flere rykkere, har 
hovedbestyrelsen ret til at udelukke den tilsluttede klub og dens 
medlemmer, indtil det er betalt. 

   

§ 6   Medlemskontingent  
   
 6.1 For hver sportsgren, som medlemmet har tilmeldt sig, gælder det: 

Kontingentet for en sportsgren består af to andele: DDI-andel og 
klubandel. 
Repræsentantskabsmødet bestemmer størrelsen af DDI-andelen, 
mens den tilsluttede klub fastsætter klubandelen internt. 

   
 6.2 Der opkræves en DDI-andel for hver sportsgren uanset alder. 
   
 6.3 DDI-andelen er helårlig. 
   
 6.4 Er opkrævningen ikke betalt iflg. oplyste betalingsfrister, idømmes der 

bøder iflg. de af hovedbestyrelsen fastsatte bødetakster.  
Er opkrævningen fortsat ikke sket efter flere rykkere, har 
hovedbestyrelsen ret til at udelukke den tilsluttede klub og dens 
medlemmer midlertidigt, indtil det er betalt. 

   

§ 7   Klubbernes pligter 
   
 7.1 Medlemsklubberne og deres medlemmer er forpligtede til: 
   
 7.1.1 At følge forbundets vedtægter, bestemmelser og procedurer. 
   
 7.1.2 At informere forbundet, såfremt klubberne finder nogle alvorlige 

uregelmæssigheder i klubbernes interne forhold og overholdelse af 
klubbens vedtægter. 

   
 7.1.3 At skrive på vedtægter, programmer, indbydelser, brevpapir mv., at de 

er medlem af Dansk Døve-Idrætsforbund. 
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 7.1.4 At yde forbundet hjælp til at skaffe oplysninger eller til gennemførelse 
af pålagte opgaver. 

   
 7.1.5 At indsende beretning, revideret regnskab og lovændringer fra 

klubbens generalforsamling samt indberetningsskema og referat fra 
generalforsamlingen til DDI senest 2 måneder efter 
generalforsamlingen. For sen indsendelse idømmes med bøde ifølge 
taksterne i bødekataloget. 

   
 7.1.6 At følge forbundets bestemmelser for danmarksmesterskaber for døve 

og andre konkurrencer m.v. 
   
 7.2 Associerede klubber er forpligtede til: 
   
 7.2.1 At informere forbundet i forbindelse med forhold omkring DDI-

medlemmer. 
   
 7.2.2 Forbundet kan bede om at få beretning, årsregnskab, lovændringer og 

referat fra generalforsamlingen. 
   

§ 8   Forbundets organer 
   
 8.1 Forbundets anliggende varetages af flg. organer: 

 
1. Repræsentantskabet. 
2. Hovedbestyrelsen. 
3. Udvalgene, som er nedsat af hovedbestyrelsen. 
4. Appeludvalget. 

   
 8.2 Hovedbestyrelsen kan efter behov nedsætte ad hoc-udvalg. 
   

§ 9   Repræsentantskabet 
   
 9.1 Ordinære repræsentantskabsmøder 
   
 9.1.1 Repræsentantskabet er forbundets højeste myndighed og består af 

repræsentanter fra de tilsluttede klubber, forbundets hovedbestyrelse 
og repræsentanter fra de af hovedbestyrelsen nedsatte udvalg. 

   
 9.1.2 Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes i ulige år i april/maj og 

indkaldes med mindst 3 måneders varsel ved bekendtgørelse pr. e-
mail med pdf-fil til de tilsluttede klubber og på DDIs hjemmeside. 

   
 9.1.3 Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være 

forbundet i hænde senest to måneder forud for det ordinære 
repræsentantskabsmøde. 
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 9.1.4 Dagsorden, beretninger, den reviderede årsrapport og forslag 
udsendes til klubberne senest 3 uger før repræsentantskabsmødet. 

   
 9.1.5 Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde skal mindst 

indeholde følgende punkter: 
 
1. Valg af dirigent. 
2. Valg af referenter og stemmetællere. 
3. Hovedbestyrelsens beretning forelægges til efterretning. 
4. Årsrapport. 
     a. Revideret årsrapport forelægges til godkendelse. 
     b. Redegørelse af samarbejde med revisionsfirma. 
5. Behandling af forslag fra klubberne og hovedbestyrelsen. 
6. Fastsættelse af klubkontingent og DDI-andel. 
7. Valg af hovedbestyrelse: 
     a. Formand 
     b. 4 menige hovedbestyrelsesmedlemmer 
8. Valg af Appeludvalg: 3 medlemmer og 1 suppleant. 

   
 9.1.6 Repræsentantskabet vælger en dirigent til at lede mødet. Der 

udarbejdes et referat fra mødet, som skal godkendes og underskrives 
af dirigenten. Referatet udsendes senest 1 måned efter 
repræsentantskabsmødet til klubberne. 

   
 9.1.7 Hovedbestyrelsen har ansvaret for at opdatere forbundets vedtægter 

efter repræsentantskabets beslutninger senest 3 uger efter 
repræsentantskabsmødet og sætte dem på forbundets hjemmeside. 

   
 9.1.8 Kandidater, der ikke kan være til stede på repræsentantskabsmødet, 

skal skriftligt bekræfte, at de er villige til at tage mod valg under 
dagsordenens pkt. 7 og 8 i § 9.1.5. 

   
 9.1.9 Bekendtgørelse af kandidater ved valg til hovedbestyrelsen kan ske af 

forbundet senest 3 uger før repræsentantskabsmødet. 
   
 9.1.10 Der kan stadig opstilles kandidater på selve repræsentantskabsmødet. 
   
 9.2 Ekstraordinære repræsentantskabsmøder 
   
 9.2.1 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan indkaldes af 

hovedbestyrelsen og skal indkaldes, hvis forbundet har modtaget 
skriftlig begæring herom fra mindst 4 medlemsklubber med angivelse 
af emne. 

   
 9.2.2 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes med mindst 4 ugers 

varsel og skal afholdes senest 2 måneder efter modtagelsen af 
begæringen. 
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 9.2.3 Dagsorden udsendes samtidig med indkaldelsen. 
   
 9.3 Repræsentanter, stemmeret 
   
 9.3.1 Til repræsentantskabsmødet kan hver klub sende max. 2 

repræsentanter. 
   
 9.3.2 Hver medlemsklub får tildelt 2 stemmer 
   
 9.3.3 Opkrævning af DDI-andele og klubkontingenter til DDI for året bagud 

skal være betalt pr. 31/12 året før repræsentantskabsmødet, således at 
medlemsklubberne kan være stemmeberettigede. 

   
 9.3.4 En repræsentant kan kun repræsentere én medlemsklub. 
   
 9.3.5 Forbundets hovedbestyrelsesmedlemmer har taleret. 
   
 9.3.6 Udvalgsmedlemmer har taleret indenfor deres eget udvalg, men ingen 

stemmeret med mindre de repræsenterer en medlemsklub. Indbudte 
gæster kan med dirigentens tilladelse få taleret. 

   
 9.4 Afstemning 
   
 9.4.1 Afstemningen kan ske ved håndsoprækning med farvede kort, 

navneopråb eller skriftligt. Skriftlig afstemning skal altid finde sted ved 
personvalg eller når én medlemsklub ønsker det. 

   
 9.4.2 Alle afstemninger afgøres ved simpelt flertal. Står stemmerne lige, er 

forslaget bortfaldet. Står stemmerne lige ved personvalg foretages ny 
afstemning mellem de personer som har lige stemmer. Står stemmerne 
igen lige, foretager dirigenten lodtrækning. 

   
 9.4.3 Til ændring af vedtægterne kræves dog 2/3 flertal af de 

tilstedeværende medlemsklubbers stemmer. 
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§ 10   Årsmødet 
   
 10.1 Årsmøde afholdes mellem 2 ordinære repræsentantskabsmøder, 

hvilket vil sige i lige år. Hovedbestyrelsen fastsætter mødedato og –
sted. 
 

 10.2 Årsmødets dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af 2 stemmetællere 
3. Hovedbestyrelsen orienterer om arbejdet siden ordinært 
repræsentantskabsmøde 
4. Årsrapport. 
     a. Revideret årsrapport forelægges til godkendelse. 
     b. Redegørelse af samarbejde med revisionsfirma. 
5. Forslag til behandling 
 

 10.3 Årsmødet indkaldes med mindst 3 måneders varsel. 
 

 10.4 Hver tilsluttet klub har ret til at sende 2 delegerede til årsmødet. 
 

 10.5 Fuldmagt, stemmetal, afstemning opgøres efter samme bestemmelser 
som for ordinært repræsentantskabsmødes vedkommende. 

   

§ 11   Digital repræsentantskabsmøde eller årsmøde 
   
 11.1 Hovedbestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes et digitalt 

årsmøde eller repræsentantskabsmøde. 
   
 11.2 Beslutningen efter 11.1 kan alene træffes, såfremt et fysisk årsmøde 

eller repræsentantskabsmøde ikke kan afholdes som følge af force 
majeure, eller ved myndighedspåbud. 

   
 11.3 Hovedbestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer 

og medier, der skal anvendes i forbindelse med det digitale årsmøde 
eller repræsentantskabsmøde efter 11.1. Hovedbestyrelsen skal ved et 
digitalt årsmøde eller repræsentantskabsmøde sikre, årsmødet eller 
repræsentantskabsmødet afvikles på betryggende vis, herunder at 
vedtægternes øvrige bestemmelser om årsmødets eller 
repræsentantskabsmødets afvikling iagttages. Det anvendte system 
skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende 
deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at 
ytre sig og stemme på årsmødet eller repræsentantskabsmødet. 

   
 11.4 Hovedbestyrelsen skal gøre klubberne bekendt med, at der afholdes et 

digitalt årsmøde eller repræsentantskabsmøde i forbindelse med 
indkaldelse til årsmødet eller repræsentantskabsmødet. 
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 11.5 Hovedbestyrelsen skal oplyse klubberne om, hvordan digitale systemer 

skal anvendes i forbindelse med årsmødet eller 
repræsentantskabsmødet. Klubberne skal ligeledes oplyses om, 
hvordan de tilmelder sig det digitale årsmøde eller 
repræsentantskabsmøde, og hvordan de kan finde oplysninger om 
fremgangsmåden ved årsmødet eller repræsentantskabsmødet. 

   
 11.6 Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der 

deltager i årsmødet eller repræsentantskabsmødet, således der 
undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre 
muligheden for en hemmelig afstemning. 

   

§ 12   Hovedbestyrelsen 
   
 12.1 Forbundet ledes af en hovedbestyrelse på 5 medlemmer bestående af 

en formand, en næstformand og tre medlemmer. Hovedbestyrelsen 
vælger af sin midte en næstformand blandt de fire medlemmer. 
Genvalg kan finde sted. Døve skal udgøre flertallet i hovedbestyrelsen, 
og formanden skal være døv. 

   
 12.2 Afgår formanden inden næste ordinære repræsentantskabsmøde, 

indkaldes der til ekstraordinært repræsentantskabsmøde. I tilfælde af 
formandens midlertidige fravær kan formandens opgaver overtages af 
næstformanden. 

   
 12.3 Afgår næstformanden inden næste ordinære repræsentantskabsmøde, 

vælger hovedbestyrelsen af sin midte en ny næstformand blandt de 
resterende medlemmer. 

   
 12.4 En hovedbestyrelse skal bestå af minimum 3 medlemmer og såfremt 

dette ikke opfyldes, indkaldes der til ekstraordinært 
repræsentantskabsmøde for at hovedbestyrelsen kan blive fuldtallig 
igen. 

   
 12.5 Valgbare til hovedbestyrelsen er alle personer over 18 år. Dog kan 

aflønnet personale ikke vælges til hovedbestyrelsen.  
   
 12.6 En person, der er sat i karantæne eller blevet ekskluderet i en af de 

tilsluttede klubber, kan ikke sidde i hovedbestyrelsen, varetage 
opgaver i idrætsforbundets regi eller sidde i de under idrætsforbundets 
nedsatte udvalg/arbejdsgrupper. 

   
 12.7 En person, der er sat i karantæne eller blevet ekskluderet af forbundet, 

kan ikke optages som medlem i de andre under DDI tilsluttede klubber 
eller varetage opgaver, der vedrører forbundet eller de tilsluttede 
klubber. 
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Personen kan ikke sidde i de nedsatte udvalg/arbejdsgrupper under 
forbundet eller tilsluttede klubber eller repræsentere forbundet eller 
tilsluttede klubber både nationalt og internationalt. 
 
Personen kan genoptages som medlem i en tilsluttet klub, såfremt 
forbundet har ophævet dennes karantæne eller eksklusion. 

   
 12.8 Hovedbestyrelsen afholder møde så ofte formanden finder det 

nødvendigt, dog mindst to gange om året. I øvrigt når begæring herom 
skriftligt fremsættes af tre medlemmer af hovedbestyrelsen. 

   
 12.9 Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af dens 

medlemmer er til stede, herunder formanden. Står stemmerne lige, er 
formandens stemme afgørende. Hvert hovedbestyrelsesmedlem har 
én stemme. 

   
 12.10 Hovedbestyrelsen kan træffe afgørelse om udelukkelse af tilsluttede 

klubber eller deres medlemmer. Sådanne udelukkelser skal dog 
godkendes på førstkommende repræsentantskabsmøde, hvortil den 
eller de udelukkede har adgang og taleret. 

   
 12.11 En medlemsklub, der i væsentlig grad har tilsidesat sine 

medlemspligter, herunder undladt at overholde forbundets vedtægter, 
bestemmelser eller andre afgørelser, eller udvist manglende respekt 
overfor andre tilsluttede klubber, kan af hovedbestyrelsen ekskluderes 
som medlemsklub. 
 
Inden hovedbestyrelsen afgør, om der skal foretages eksklusion, skal 
hovedbestyrelsen have oplyst medlemsklubben om begrundelsen for 
overvejelse af eksklusionen og have givet medlemsklubben adgang til 
at udtale sig. 
 
Afgørelsen skal begrundes, og den ekskluderede klub kan kræve 
eksklusionen indbragt for førstkommende repræsentantskabsmøde. 
Krav herom skal fremsættes skriftligt overfor hovedbestyrelsen inden 4 
uger efter klubbens modtagelse af underretning om eksklusionen. 
 
Hovedbestyrelsen afgør, hvorvidt der afholdes ekstraordinært 
repræsentantskabsmøde eller forelægges på førstkommende ordinære 
repræsentantskabsmøde. 
 
Eksklusionen skal optages som et særligt punkt på dagsorden. Den 
ekskluderede medlemsklub har taleret på mødet. Hvis 
hovedbestyrelsens afgørelse om eksklusion indbringes for 
repræsentantskabsmødet, har afgørelsen opsættende virkning, inden 
repræsentantskabsmødets beslutning foreligger. 
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En associeret klub kan ikke kræve eksklusionen indbragt for 
repræsentantskabsmødet. 
 
Eksklusionen kan kun ankes til DIF-idrættens Højeste Appelinstans. 

   
 12.12 Et medlem i en tilsluttet klub, der i væsentlig grad har tilsidesat sine 

medlemspligter og som følge deraf givet forbundet komplikationer, kan 
af hovedbestyrelsen ekskluderes som medlem. 
 
Inden hovedbestyrelsen afgør, om der skal foretages eksklusion, skal 
hovedbestyrelsen have oplyst medlemmet og dettes klub om 
begrundelsen for overvejelse af eksklusionen og have givet 
medlemmet adgang til at udtale sig. 
 
Afgørelsen skal begrundes, og det ekskluderede medlem kan kræve 
eksklusionen indbragt for førstkommende repræsentantskabsmøde. 
Krav herom skal fremsættes skriftligt overfor hovedbestyrelsen inden 4 
uger efter medlemmets modtagelse af underretning om eksklusionen. 
 
Eksklusionen skal optages som et særligt punkt på dagsorden. Det 
ekskluderede medlem har taleret på mødet. Hvis hovedbestyrelsens 
afgørelse om eksklusion indbringes for repræsentantskabsmødet, har 
afgørelsen ikke virkning, inden repræsentantskabsmødets beslutning 
foreligger. 
 
Eksklusionen kan kun ankes til DIF-idrættens Højeste Appelinstans. 

   
 12.13 Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
   
 12.14 Hovedbestyrelsen kan indkalde personer med ekspertise til at hjælpe 

hovedbestyrelsen i forskellige spørgsmål. Personen har taleret, men 
ingen stemmeret. 

   
 12.15 Hovedbestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp, men vedkommende 

kan ikke have sæde i forbundets hovedbestyrelse. Vedkommende har 
taleret, men ingen stemmeret. 

   
 12.16 Hovedbestyrelsen kan udover de faste udvalg nedsætte ad-hoc udvalg 

til behandling af specielle spørgsmål, opgaver og gennemførelse af 
projekter. 

   
 12.17 Hovedbestyrelsen udpeger efter et ordinært repræsentantskabsmøde 

ledere til alle idrætsudvalg og andre udvalg.  
   
 12.18 Revisionen foretages af en statsautoriseret revisor. Hovedbestyrelsen 

har bemyndigelse til at udpege forbundets revisionsfirma. 
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§ 13   Forretningsudvalg 
   
 13.1 Hovedbestyrelsen kan beslutte at nedsætte et forretningsudvalg, hvis 

det skønnes nødvendigt. 
   
 13.2 Forretningsudvalget består af formanden og næstformanden, og 

herudover kan en eller begge idrætskonsulenter deltage i mødet uden 
stemmeret. 

   
 13.3 Forretningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden, dog skal 

hovedbestyrelsen godkende forretningsorden for forretningsudvalget. 
   

§ 14   Appeludvalget 
   
 14.1 Appeludvalget vælges af repræsentantskabet og består af tre 

medlemmer og en suppleant. Mindst et medlem bør have juridisk 
uddannelse. 

   
 14.2 Som medlem af Appeludvalget kan ikke vælges: 

 
- medlem af forbundets hovedbestyrelse 
- suppleant for forbundets hovedbestyrelse 
- forbundets revisor 
- medlemmer af forbundets idrætsudvalg 
- medlemmer af tilsluttede klubbers bestyrelse 
- forbundets ansatte 

   
 14.3 Et medlem af udvalget anses for inhabilt, såfremt vedkommende er 

part i en sag eller kan have interesse i sagens udfald. Er et medlem 
inhabilt, indkaldes suppleanten. 

   
 14.4 Udvalget vælger selv sin formand og fastsætter selv sin 

forretningsorden. 
   
 14.5 Ethvert medlem af DDI eller enhver af DDI´s medlemsklubber kan 

indbringe sager til afgørelse i Appeludvalget. Enhver henvendelse til 
udvalget går gennem Dansk Døve-Idrætsforbunds sekretariat, gennem 
hvilket udvalgets afgørelser også tilbagesendes. 

   
 14.6 Indbringelse for udvalget skal ske inden 4 uger, efter man har fået 

kendskab til et i forvejen begået forhold, eller parten er blevet bekendt 
med den afgørelse, der klages over. 

   
 14.7 Udvalget kan afvise behandling af en sag, der efter DDI's regler 

forudsættes endeligt at være afgjort ved den afgørelse, der er truffet i 
en tidligere instans, eller som bør afgøres uden for udvalget. 
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 14.8 Appeludvalgets opgaver er: 

 
At afgøre alle sager vedr. amatør-, ordens- og 
udelukkelsesbestemmelser, om overtrædelse af regulativer o.l. eller 
usømmelig adfærd. Dog kan sager, der angår konkurrence- og 
turneringsreglementer e.l. afvises af Appeludvalget. 

 
Som voldgiftsret at afgøre stridigheder mellem organisationer, udvalg 
eller personer under DDI, når de stridende parter er enige om at 
begære en sådan afgørelse, og når udvalget mener at kunne påtage 
sig opgaven. 

   
 14.9 Appeludvalget har under behandlingen af en sag ret til at indhente alle 

de oplysninger, som Appeludvalget finder nødvendige til belysning af 
sagen. Alle forespørgsler fra Appeludvalget skal besvares inden for 
den frist, udvalget har fastsat. 

   
 14.10 Parterne i en sag kan forlange, at der gives mulighed for mundtligt, 

overfor udvalget at fremsætte og begrunde deres påstande. Desuden 
kan formanden eller to medlemmer af Appeludvalget beslutte mundtlig 
forhandling. 

   
 14.11 Appeludvalget kan tildele organisationer eller personer under DDI 

advarsler, irettesættelser, bøde, fratagelse af diplom/bevis i en given 
periode eller træffe bestemmelse om udelukkelse eller eksklusion fra 
aktiviteter eller medlemsklubber under DDI. 

   
 14.12 Når en sag er rejst, kan Appeludvalget træffe bestemmelse om 

midlertidig udelukkelse, indtil sagen er afgjort. 
   
 14.13 Udvalgets møder er offentlige, med mindre udvalget selv eller efter 

begæring fra en af parterne måtte beslutte, at mødet skal foregå for 
lukkede døre. 

   
 14.14 Såfremt behandlingen foregår for åbne døre, kan udvalget træffe 

beslutning om referatforbud og/eller navneforbud. 
   
 14.15 Udvalget kan, såfremt sagen efter sin karakter egner sig dertil, indlede 

en behandling af sagen med at søge at mægle mellem parterne. 
   
 14.16 En af Appeludvalget afsagt kendelse kan inden 4 uger fra forkyndelsen 

ankes til Danmarks Idræts Forbunds Appeludvalg, jf. reglerne herom i 
Danmarks Idræts Forbunds vedtægter. Parterne skal i forbindelse med 
kendelsen gøres opmærksom på ankemuligheden. 

   
 14.17 Under deltagelse i officielle arrangementer af ICSD og/eller IOC er 

disse organisationers "eligibility rules" samt amatør- og ordensregler 
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tillige gældende. I tilfælde af uoverensstemmelse med disse regler, er 
arrangerende organisations regler gældende. 

   

§ 15   Æresmedlemmer 
   
 15.1 Personer, der har ydet døveidrætten særligt værdifulde tjenester, kan 

af hovedbestyrelsen udnævnes til æresmedlemmer af forbundet. 
   
 15.2 Æresmedlemmer kan, dog uden stemmeret, deltage i alle 

repræsentantskabsmøder og har fri adgang til forbundets 
arrangementer. 

   

§ 16   Regnskab og revision 
   
 16.1 Forbundets regnskabsår er kalenderåret. 
   
 16.2 Revideret årsrapport fremlægges til godkendelse på et ordinært 

repræsentantskabsmøde eller årsmøde. 
   
 16.3 Revisionsfirmaet har til enhver tid adgang til at kontrollere forbundets 

regnskabsbøger, regnskabsbilag og formue. 
   

§ 17   Tegningsret 
   
 17.1 Forbundet tegnes udadtil ved underskrift af formanden og 

næstformanden. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast 
ejendom tegnes forbundet af den samlede hovedbestyrelse. 
Forbundets hovedbestyrelse kan meddele prokura. 

   
 17.2 Der påhviler ikke forbundets hovedbestyrelses-medlemmer nogen 

personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler forbundet. 
   

§ 18   Opløsning 
   
 18.1 Beslutning om forbundets opløsning kan kun tages på to efter 

hinanden følgende repræsentantskabsmøder, hvor mindst 2/3 af 
medlemsklubber er mødt, og mindst 5/6 af de afgivne stemmer er for.  
 
Samtidig skal det besluttes, hvorvidt forbundets midler og ejendele skal 
overgå til en idrætsfond samt hvem der skal administrere idrætsfonden 
efter sidste repræsentantskabsmødes nærmere bestemmelse. 
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§ 19   Habilitet 
   
 19.1 En ansat i Dansk Døve-Idrætsforbund kan ikke repræsentere forbundet 

i et af de i § 8.1 nævnte organer. 
Ordet "ansat" omfatter ikke valgte personer, der modtager honorar. 

   
 19.2 I forhold til en bestemt sag er et valgt eller udpeget medlem af 

forbundets organer inhabilt, hvis 
 
1) vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk 
interesse i sagens udfald eller i samme sag er eller tidligere har været 
repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, 
 
2) vedkommendes ægtefælle, nært beslægtede eller andre 
nærtstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i 
sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan 
interesse, 
 
3) vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær 
tilknytning til et selskab eller en anden juridisk person, der har en 
særlig interesse i sagens udfald, eller 
 
4) der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække 
tvivl om vedkommendes upartiskhed. 

   
 19.3 Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke deltage i afgørelsen i 

eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag. Ved 
valg kan et medlem dog deltage, selv om medlemmet er bragt i forslag. 

   
 19.4 Den, der er bekendt med, at der foreligger forhold, der kan give 

anledning til tvivl om et medlems habilitet, har pligt til snarest at 
underrette det pågældende organ herom. Dette træffer herefter 
beslutning om, hvorvidt der foreligger inhabilitet. Det pågældende 
medlem må ikke selv deltage i behandlingen og afgørelsen af 
habilitetsspørgsmålet. 

   
 
 
 
 

§ 20   Andre bestemmelser 
   
 20.1 Hovedbestyrelsens medlemmer har møde- og taleret på de tilsluttede 

klubbers generalforsamlinger. 
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§ 21   Vedtagelse og ikrafttræden 
   
 21.1 Foranstående vedtægter er vedtaget på det ordinære 

repræsentantskabsmøde den 23. maj 2021 og træder i kraft 
umiddelbart efter vedtagelsen. 

   
 21.2 Hvor disse vedtægter intet foreskriver, må hovedbestyrelsen under 

ansvar over for repræsentantskabet træffe beslutning efter bedste 
skøn. 

   
 
 
 
Bekræftet den ___ / ___ 2021 
 
 
 
Kasper Bergmann 
dirigent 
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