
 
 
 

 

Procedure for visse Herre-DM-klubbers valg til DBU’s repræsentantskab 

 

 

1.1  Dette reglement fastsætter valgproceduren for valg af medlemmer til repræsentantskabet 

fra klubberne i 2. division, 3. division og Herre-DS i henhold til DBU’s love §§ 8.5.1, 8.5.2 og 

8.6.  

 

Sammensætningen af valggrupper 

2.1 Klubberne i 2. og 3. division udgør valggruppe 1. 

2.2 Klubberne Herre-DS pulje 1 og 2 udgør valggruppe 2. 

2.3 Klubberne Herre-DS pulje 3 og 4 udgør valggruppe 3. 

 

Fordelingen af repræsentanter mellem valggrupperne 

3.1  Valggruppe 1 vælger 16 repræsentanter.  

3.2 Valggruppe 2 vælger 3 repræsentanter. 

3.3 Valggruppe 3 vælger 3 repræsentanter. 

 

Valgmøder 

4.1  Valggrupperne mødes til separate valgmøder. Der afvikles valgprocedurer for de enkelte 

valggrupper. Klubberne i de enkelte valgrupper har kun møderet, stemmeret og valgbarhed 

inden for deres respektive valggrupper. 

4.2  Valgmøderne afholdes fysisk eller online efter DBU’s bestemmelse, som skal fremgår af 

indkaldelsen. 

 

Valgmødernes indkaldelse og dirigent 

5.1 Valget indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel. Valgmøderne skal være afholdt inden 

den 31. december. 

5.2 De enkelte valgmøder ledes af en dirigent udpeget af DBU. Dirigenten afgør med bindende 

virkning alle tvivlsspørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåder. 



5.3 Valgmødet er beslutningsdygtigt, når det er indvarslet som anført i pkt. 5.1, uden hensyn til 

de deltagendes antal.  

 

Valgproceduren 

6.1 For at være stemmeberettigede skal klubberne senest dagen før mødet sende oplysning om 

navn og e-mailadresse på den stemmeberettigede repræsentant fra hver klub, som skal 

stemme på klubbens vegne. Det er således den stemmeberettigede fra hver klub, der ved 

onlinemøder får tilsendt link med alle kandidaternes navne til at afgive stemme på vegne af 

klubben. Dirigenten kontrollerer ved valgmødets start, om de fremmødte repræsentanter er 

befuldmægtigede til på mødet at afgive stemme på sin klubs vegne. 

6.2 En repræsentant på valgmødet skal for at afgive stemme skal på foranledning kunne 

dokumentere, at han eller hun er befuldmægtiget til at afgive stemme på vegne af den 

pågældende klub.  

6.3  En repræsentant på valgmødet kan kun repræsentere én klub.  

6.4 På valgmødet har hver klub én stemme inden for sin valggruppe. 

6.5 Oplysning om eventuel kandidat fra de enkelte klubber skal inden mødet sendes til DBU med 

angivelse af navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Fristen for indsendelse af 

kandidater er 1 uge inden valgmødet. Fristen udløber ugedagen før valgmødets afholdelse kl. 

23.59. 

6.6 Hvis der i den enkelte valggruppe kun er et antal kandidater svarende til det antal 

repræsentantskabsmedlemmer, der skal vælges, betragtes vedkommende som valgt uden 

afstemning, og valgprocedure og valgmøde for den pågældende valggruppe aflyses. 

6.7 Valget i hver valggruppe sker i én valgrunde, hvor de stemmeberettigede 

klubrepræsentanter hver får én stemmeseddel. Hver klub kan stemme på op til et antal 

kandidater svarende til det antal repræsentantskabsmedlemmer, der skal vælges inden for 

valggruppen; klubben kan også vælge at stemme på færre kandidater. 

5.14  I tilfælde af stemmelighed mellem to eller flere kandidater, og hvis stemmeligheden er 

afgørende for, om disse kandidater er valgt eller ej, afholdes nyt valg mellem de pågældende 

kandidater; ved dette omvalg kan der stemmes på et antal kandidater svarende til det antal 

poster, som ikke er besat efter 1. valgrunde. Er der efter 2. afstemning fortsat stemmelighed 

mellem to eller flere kandidater, foretages lodtrækning mellem disse kandidater.  

6.10 Der kan kun vælges én repræsentant fra hver klub. 

  



 

Ikrafttræden 

 

7.1  Dette reglement gælder for valg fra og med 2022 til medlemmer af repræsentantskabet fra 

og med 2023. 


