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1. Formål, hjemmel og ændring af lovregulativet 

§ 1  Formål 

stk. 1 Lovregulativet indeholder love for øst- og vestudvalgenes kompetencer 
og opgaver. Herunder love for de lokale aktivitetsteams. 

§ 2  Hjemmel og ændring af lovregulativet 

stk. 1 Lovregulativet om ”Øst- og vestudvalgenes kompetencer og opgaver” er 
udstedt med hjemmel i forbundets love § 17, stk. 5. 

stk. 2 Ændring af Lovregulativ V, kan ske på et beslutningsdygtigt repræsen-

tantskabsmøde med 2/3 majoritet jf. forbundets love § 9, stk. 4. 

2. Øst- og vestudvalgenes funktion 

§ 3  Øst- og vestudvalgenes funktion 

stk. 1 Øst- og vestudvalgene udgør forbundets to landsdelsudvalg og har til op-

gave, indenfor udvalgenes eget geografiske område, at: 

- sikre den driftsmæssige gennemførelse af lokale- og landsdelsakti-

viteter, der udbydes af forbundet. 

- medvirke til gennemførelsen af nationale aktiviteter, der udbydes af 
forbundet. 

- varetage forbundets interesser jf. forbundets love § 3 vedrørende 
forbundets formål. 

- tage del i den politiske ledelse af forbundet, gennem repræsentation 
i forbundets bestyrelse jf. forbundets love § 14. 

- sikre at forbundets indtægter anvendes inden for formålet, gennem 

repræsentation i forbundets økonomiudvalg, jf. forbundets love § 
16, stk. 2.  

- at øst- og vestudvalgene drives effektivt, sparsommeligt, produktivt 
og med en hensigtsmæssig økonomistyring indenfor egne budget-
rammer. 

- sikre koordinering og samordning af samtlige aktiviteter, der udby-
des af forbundet. Samt udveksle lokal erfaring vedrørende udvikling 

af nye aktiviteter, med særlig fokus på breddeprodukter, gennem 
repræsentation i forbundets landsaktivitetsudvalg, jf. forbundets 
love § 18, stk. 1. 

stk. 2 Opdelingen af forbundet i Øst og Vest går gennem Storebælt.   

§ 4  Øst- og vestudvalgenes kompetencer 

stk. 1 Øst- og vestudvalgene har, indenfor udvalgenes egne områder, kompe-
tence til: 

- Den daglige og nødvendige ledelse af udvalget. 

- Eget budgetansvar og disponering indenfor udvalgets budget-

ramme.  
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- Løbende drift og udvikling af lokale- og landsdelsaktiviteter, så der 
opnås størst mulig deltagerinteresse herfor.  

- Udvikling af nye lokale- og landsdelsaktiviteter, der fremmer og un-
derstøtter forbundets formål. Udviklingen kan ske i samarbejde med 
forbundets udviklingsafdeling. 

- Oprettelse af det nødvendige antal aktivitetsteams jf. nedenfor ka-
pitel 5. 

- Behandling af administrative disciplinære afgørelser på vegne af di-
sciplinærudvalget. Denne kompetence kan ikke videredelegeres af 
øst- eller vestudvalget til andre udvalg i organisationen. 

- Disciplinærudvalget beslutter til enhver tid suverænt, hvilke 
administrative disciplinære afgørelser øst- og vestudvalgene 

kan træffe på vegne af udvalget. Disciplinærudvalget skal 
skriftligt orienteres om alle administrative disciplinære afgø-

relser truffet af øst- eller vestudvalget og skal påse, at disse 
afgørelser er i overensstemmelse med forbundets love, lovre-
gulativer, bestemmelser og spilleregler og kan om nødvendigt 

ændre afgørelserne. 

3. Ledelsen for Øst og Vest, årligt udvalgsmøde m.v. 

§ 5  Sammensætning af øst- og vestudvalgene 

stk. 1 Jf. forbundets love § 17, stk. 1 består ledelsen i udvalgene af følgende: 

- 1 udvalgsformand. 

- 1 budgetansvarlig. 

- 1 aktivitetskoordinator. 

- 1 sekretær. 

- Udvalgsmedlemmer efter behov. 

stk. 2 Valg af udvalgsformand, budgetansvarlig, aktivitetskoordinator og sekre-
tær sker for 2 år jf. forbundets love §§ 17, stk. 2 og stk. 3. 

stk. 3 Jf. forbundets love § 17, stk. 4, vælges eller udpeges for et år og efter 
behov et antal udvalgsmedlemmer som skønnes nødvendig for løsning af 
øst- eller vestudvalgets opgaver. 

§ 6  Det årlige udvalgsmøde 

stk. 1 Jf. forbundets love § 17, stk. 3, gennemføres det årlige udvalgsmøde se-

nest om formiddagen samme dag forud for forbundets ordinære 
repræsentantskabsmøde. Mødet kan afholdes lokalt. Deltagelse i udvalgs-

møde foregår efter principperne i forbundets love § 6 om sammensætning 
af forbundets repræsentantskab. 

stk. 2 Det årlige udvalgsmøde har følgende dagsorden: 

1. Repræsentanternes prøvelse. 

2. Valg af en til to dirigenter. 

3. Forhandlingsprotokol. 

4. Beretning fra udvalgsledelsen. 
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5. Valg til udvalget jf. ovenfor § 5, stk. 2. 

6. Valg/udpegning af udvalgsmedlemmer jf. ovenfor § 5, stk. 3. 

7. Eventuelt. 

stk. 3 Skønnes det formålstjenstlig, kan dagsordenen på udvalgsmøderne udvi-
des med følgende punkter: 

a. Orientering om udvalgets del af det reviderede koncernregnskab for 
forbundet. 

b. Orientering om udvalgets kommende budgetramme samt anven-
delse heraf. 

c. Drøftelse af ændringsforslag fremsendt til behandling på det efter-

følgende ordinære repræsentantskabsmøde i forbundet. 

§ 7  Ekstraordinært udvalgsmøde 

stk. 1 Ekstraordinært udvalgsmøde kan forekomme og indkaldes da af forbun-
dets bestyrelse efter de samme retningslinjer, der er gældende for 

ekstraordinære repræsentantskabsmøder i forbundet, jf. forbundets love 
§ 8. 

§ 8  Udvalgsmødernes beslutningsdygtighed og beslutninger 

stk. 1 Både det årlige og eventuelle ekstraordinære udvalgsmøder, er beslut-

ningsdygtige efter samme regler som forbundets repræsentantskab, jf. 
forbundets love § 9. 

§ 9  Udvalgenes repræsentation i forbundsbestyrelsen og øvrige udvalg 

stk. 1 Den valgte udvalgsformand for henholdsvis øst- og vestudvalget er di-

rekte valgt til bestyrelsen jf. forbundets love § 14, stk. 1.  

stk. 2 Den valgte budgetansvarlige for henholdsvis øst- og vestudvalget er di-

rekte valgt til forbundets økonomiudvalg jf. forbundets love § 16, stk. 2. 

stk. 3 Den valgte aktivitetskoordinator for henholdsvis øst- og vestudvalget er 
direkte valgt til forbundets landsaktivitetsudvalg. I landsaktivitetsudval-

get varetager den valgte aktivitetskoordinator for henholdsvis øst- og 
vestudvalget alle stævne- og turneringsaktiviteter for både senior og ung-

dom uanset om områderne er fordelt mellem to eller flere personer i 
udvalgenes ledelse. 

§ 10  Møder i øst- og vestudvalgenes ledelse 

stk. 1 Ledelsen i udvalgene holder møder efter behov.  

stk. 2 Udvalgsledelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 50 % af medlem-
merne er til stede. 

stk. 3 Beslutninger i udvalgsledelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal 

blandt de fremmødte. Ved stemmelighed er udvalgsformandens stemme 
afgørende.  

stk. 4 Udvalgsledelsen fastsætter selv sin forretningsorden i overensstemmelse 
med forbundets ”Code of Conduct” om god organisationsledelse, samt 
eventuelt generelle retningslinjer besluttet af bestyrelsen. 
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4. Øst- og vestudvalgenes økonomi 

§ 11 Tildeling af årlig budgetramme 

stk. 1 Da samtlige kontingenter til forbundet og afgifter pålagt forbundets akti-
viteter alene kan opkræves af forbundet jf. forbundets love § 26, stk. 1, 

tildeles øst- og vestudvalgene en årlig budgetramme på lige fod med øv-
rige udvalg i forbundets organisation. 

stk. 2 Udvalgene fremsætter hvert år forslag om/ønske til den kommende bud-
getramme. 

§ 12  Kompetence inden for tildelt budgetramme 

stk. 1 Som udgangspunkt disponerer øst- og vestudvalgene over den tildelte 

budgetramme i overensstemmelse med budgetforudsætningerne.  

stk. 2 Udvalgene har dog, inden for den samlede budgetramme, kompetence til 
løbende at ændre i budgetforudsætningerne. 

stk. 3 For at kvalitetssikre forbundets løbende budgetopfølgning på koncernni-
veau, skal forbundets økonomiudvalg underrettes om årsagen til 

ændringerne. Eventuelle ændringer der medfører overskridelse af det 
samlede rammebudget, skal godkendes af bestyrelsen efter indstilling fra 
økonomiudvalget. 

5. De lokale aktivitetsteams funktion og oprettelse 

§ 13 Funktion for de lokale aktivitetsteams  

stk. 1 De lokale aktivitetsteams funktion er, indenfor teamets område, føl-
gende: 

- Aktivt at planlægge og gennemføre alle lokale- og landsdelsaktivite-
ter, herunder turneringsdrift, stævner, lokale mesterskaber, 

dommerpåsætning eller lokale dommerordninger m.v. 

- Aktivt at medvirke til gennemførelse af nationale aktiviteter, herun-
der turneringsdrift, nationale stævner og mesterskaber og 

dommerpåsætning. 

§ 14  Oprettelse af aktivitetsteams 

stk. 1 Jf. § 4, stk. 1 femte punkt ovenfor, har ledelsen i henholdsvis øst- og 
vestudvalget kompetence til samt ansvar for, oprettelse af det nødven-

dige antal aktivitetsteams inden for deres landsdel, for derved at sikre 
den driftsmæssige forankring af forbundets aktiviteter lokalt. 

stk. 2 Klubberne i lokalområdet skal være omdrejningspunktet for sammensæt-
ningen og arbejdet i de enkelte aktivitetsteams. Alle klubber får tilbudt 
repræsentation i det lokale aktivitetsteam. Hvert aktivitetsteam skal have 

en kontaktperson med direkte kontakt til udvalgets ledelse. 

stk. 3 Uanset om der gennemføres en lokal udpegning eller egentlig valghand-

ling, sammensættes de lokale aktivitetsteams en gang årligt inden 
udgangen af februar måned. Genvalg og/eller -udpegning kan finde sted. 
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§ 15  Mulige modeller for sammensætning af aktivitetsteams 

stk. 1 Et aktivitetsteam kan sammensættes på følgende måde: 

- I centre med mere end én klub tilknyttet, oprettes der som udgangs-

punkt et aktivitetsteam bestående af mindst tre personer, hvoraf 
den ene er kontaktperson. 

- I centre med én klub kan klubben overtage aktivitetsteamets funk-
tioner og udpege én kontaktperson. 

- I to nabocentre, hvor der i hvert center er én klub, kan der oprettes 

et for centrene fælles aktivitetsteam, hvor de to klubber vælger eller 
udpeger én kontaktperson. Kontaktpersonen vil herefter arbejde 

med ad hoc-udvalg for de to haller. 

- I to eller flere nabocentre, hvor der i hvert center er én klub, kan 
der oprettes et for centrene fælles aktivitetsteam med én kontakt-

person. Dækker det fælles aktivitetsteam mere end to nabocentre 
anbefales det, at aktivitetsteamet består af 3 til 5 personer med én 

kontaktperson. 

stk. 2 Ovennævnte mulige modeller for sammensætning og oprettelse af lokale 
aktivitetsteams er ikke udtømmende, men aktivitetsteams skal altid op-

rettes og sammensættes på en sådan måde, at der er tale om lokalt 
forankrede aktivitetsteams. 

Vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 09.05.2015  
Med senere ændringer 

den 21.05.2016, 25.05.2019 samt den 08.08.2020 


