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1. Navn, hjemsted og formål 

§ 1 Navn og hjemsted 

stk. 1 Forbundets navn er Danmarks Bowling Forbund (forbundet) 

stk. 2 Forbundets hjemsted er administrationens adresse.  

§ 2 Tilhørsforhold 

stk. 1 Forbundet er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund (DIF) og International 
Bowling Federation (IBF). Under IBF er forbundet tilsluttet European 
Zone, European Bowling Federation (EBF). 

stk. 2 Forbundets love, lovregulativer, bestemmelser og spilleregler skal til en-
hver tid være i overensstemmelse med DIF’s love, lovregulativer og 

reglementer. 

stk. 3 Forbundets spilleregler skal til enhver tid være i overensstemmelse med 
EBF Rules for Championships and approved International Tournaments 

og IBFs Tenpin Bowling Playing Rules. 

2. Formål 

§ 3 Forbundets formål 

stk. 1 Forbundets mission er at fremme og højne bowlingsporten som idræt i 

Danmark ved at samle landets bowlingaktiviteter i forbundet og varetage 
bowlingsportens interesser såvel lokalt, regionalt, nationalt og internati-

onalt. Vi vil: 

• Styrke sporten gennem ensartede love, lovregulativer, bestemmel-
ser og spilleregler. 

• Afholde de af DIF godkendte Danmarksmesterskaber. 

• Afholde lokale, regionale og landsdelsmester-skaber. 

• Afholde lokale, regionale, landsdels og nationale stævner og turne-
ringer. 

• Medvirke til afholdelse af internationale aktiviteter på dansk grund.  

stk. 2 Forbundets vision bygger på fundamentet af vores værdigrundlag; re-
spekt, sammenhold, dialog og udvikling. Vi vil: 

• Udvikle og markedsføre unikke bowlingaktiviteter med henblik på at 
skabe størst muligt medlemskab af forbundet, for derigennem at 
sikre grundlaget for at skabe atleter, der også kan begå sig på højt 

nationalt og internationalt plan. 

• Igennem løbende uddannelse af atleter, trænere og ledere sikre, at 

alle konstant føler sig bedst muligt rustet til, hver på deres felt, at 
skabe goodwill for at værne om og varetage dansk bowlings interes-
ser, såvel lokalt, regionalt, nationalt som internationalt.  

• Med afsæt i den fladest mulige organisationsstruktur, skabe kort og 
enkel vej fra ide til handling og mest mulig bowling for pengene. 

• Tage ansvar for at bevæge bowlingsporten. 
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3. Optagelse af medlemmer 

§ 4 Optagelse af medlemsklubber 

stk. 1 Forbundet er en organisation bestående af bowlingklubber. 

stk. 2 For at være medlem af forbundet med organisatoriske rettigheder, skal 

en bowlingklub som minimum opfylde de i Lovregulativ I fastsatte betin-
gelser for optagelse 

stk. 3 Kun medlemmer i bowlingklubber tilsluttet forbundet, kan deltage i de 
lokale, landsdels og nationale aktiviteter udbudt og afholdt af forbundet.  

stk. 4 For at kunne deltage i de lokale, landsdels og nationale aktiviteter, der 

udbydes og afholdes af forbundet, skal der løses licens jf. Loveregulativ 
III. 

§ 5 Optagelse af interessemedlemmer 

stk. 1 Forbundet kan optage interessemedlemmer, -organisationer og –klubber 

uden organisatoriske rettigheder, efter nærmere retningslinjer fastsat af 
bestyrelsen. 

4. Repræsentantskabet 

§ 6 Repræsentantskabet 

stk. 1 Repræsentantskabet er forbundets øverste myndighed og træffer beslut-
ninger, der vedrører forbundet herunder politikker, målsætninger, 

handlingsplaner og budgetter. 

stk. 2 Repræsentantskabet sammensættes på følgende måde: 

2.1 Alle medlemsklubber af Danmarks Bowling Forbund har følgende re-

præsentanter med tale- og stemmeret: 

2.1.1 Klubber indmeldt i Danmarks Bowling Forbund pr. 1. januar 

har én repræsentant med tale- og stemmeret. 

2.1.2 Klubber med 5 eller flere licenser pr. 1. januar har yderligere 
to ekstra stemmer for hvert påbegyndte interval af 25 li-

censer. 

2.1.3 Klubber med 5 eller flere licenser kan efter eget valg møde 

med én eller to repræsentanter på vegne af klubbens stem-
metal. 

2.1.4 Klubber med 5 eller flere licenser kan møde med tre repræ-

sentanter, såfremt den tredje repræsentant er i alderen 15 
til 25 år og med interesse for organisatorisk arbejde. 

2.1.5 Liste over klubber med stemme- og taleret offentliggøres på 
forbundets hjemmeside primo februar, med angivelse af 
stemmetal.  

2.2 Med taleret, bestyrelsen og alle udvalgsformænd jf. §§ 12, stk. 1, 
17, stk. 3, 18, stk. 2, 18a, stk. 2, 19, stk. 2, 20, stk. 2 og 21, stk. 2 

stk. 3 Repræsentanterne skal møde personligt og kan ikke benytte sin stemme- 
og taleret via fuldmagt givet til en anden repræsentant eller person. 
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§ 7 Ordinært repræsentantskabsmøde 

stk. 1 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i marts måned. 

stk. 2 Bestyrelsen indkalder til ordinært repræsentantskabsmøde med 4 ugers 

varsel. Indkaldelse skal indeholde dagsorden, beretninger, revideret 
regnskab for den forløbne regnskabsperiode, budgetter samt modtagne 

forslag. 

stk. 3 Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal indeholde føl-
gende punkter: 

1. Repræsentanternes prøvelse. 

2. Valg af én til to dirigenter. 

3. Forhandlingsprotokol. 

4. Beretninger fra: 

4.1. Bestyrelsen 

4.2. Forbundets faste udvalg. 

5. Regnskab for seneste regnskabsår. 

6. Forslag: 

6.1. Orientering om redaktionelle ændringer siden sidste ordinære 
repræsentantskabsmøde, jf. § 9, stk. 4.2. 

6.2. Behandling af forslag. 

7. Budget: 

7.1. Fastsættelse af tilmeldingsafgift og/eller serieafgift. 

7.2. Revideret budget for indeværende regnskabsår. 

7.3. Fastsættelse af klubkontingent. 

7.4. Fastsættelse af licensgebyr. 

7.5. Forslag til budget for de kommende 2 regnskabsår. 

8. Valg til: 

8.1. Bestyrelsen jf. §§ 14, stk. 1, stk. 2 og stk. 3. 

8.2. Ordensudvalget jf. §§ 12, stk. 1 og 2. 

8.3. Udvalgsformænd, jf. §§ 18, stk. 2, 18a, stk. 2, 19, stk. 2, 20, 
stk. 2 og 21, stk. 2. 

9. Valg af revision og kritisk revision jf. §§ 27, stk. 2 og 28, stk. 1. 

10. Fastsættelse af næste ordinære mødedato. 

11. Eventuelt. 

stk. 4 Forslag der ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde 
under dagsordenens punkt 6, kan stilles af bowlingklubberne, bestyrelsen 

og forbundets faste udvalg jf. §§ 17, 18, 18a, 19 og 20. 

stk. 5 Forslag stillet af bowlingklubber skal være modtaget af administrationen 

senest den 1. januar. 

stk. 6 Forslag fra bestyrelsen eller de faste udvalg, samt forslag til budget, jf. 
stk. 3, dagsorden punkt 7 med underpunkter udsendes sammen med det 

øvrige repræsentantskabsmateriale senest 4 uger før repræsentant-
skabsmødet.  
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§ 8 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 

stk. 1 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen finder 
det påkrævet, eller når 20 % af de bowlingklubber, der har stemmeret jf. 

§ 6 skt. 2, skriftlig overfor bestyrelsen fremsætter begæring herom med 
motiveret dagsorden. 

stk. 2 Den motiverede dagsorden skal som minimum indeholde følgende punk-
ter: 

1. Repræsentanternes prøvelse. 

2. Valg af 1 til 2 dirigenter. 

3. Forslag til behandling 

stk. 3 Kun forslag, der er optaget på dagsordenen kan behandles på mødet. 

stk. 4 Bestyrelsen fastsætter tid og sted for det ekstraordinære repræsentant-
skabsmødes afholdelse og indkalder med 14 dages varsel og senest 7 

dage efter modtagelse af begæring om afholdelse af ekstraordinært re-
præsentantskabsmøde. 

§ 9 Repræsentantskabets beslutningsdygtighed og beslutninger 

stk. 1 Både det ordinære og ekstraordinære repræsentantskab er beslutnings-

dygtigt, når de fremmødte repræsentanters stemmetal udgør mindst 25 
% af medlemsklubbernes samlede stemmetal jf. § 6, stk. 2. 

stk. 2 Bestyrelsen fastsætter retningslinjerne for mandaternes prøvelse. Ret-
ningslinjerne skal sikre, at ingen møder og repræsenterer en klub uden 
at være registreret medlem i den pågældende klub, herunder møder med 

fuldmagt fra en anden repræsentant. 

stk. 3 Kan et ordinært eller ekstraordinært repræsentantskabsmøde ikke gen-

nemføres jf. § 9, stk. 1, indkaldes der til et ekstraordinært 
repræsentantskabsmøde (eller et nyt ekstraordinært repræsentantskabs-
møde), der er beslutningsdygtigt alene med de fremmødte 

repræsentanter. 

stk. 4 Repræsentantskabet træffer sine afgørelser ved almindeligt stemmefler-

tal. Ved stemmelighed falder et forslag. Til ændring af forbundets love og 
lovregulativer kræves dog 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. Blanke 
og ugyldige stemmer tæller ikke med i afgivne stemmer. 

4.1 For at forbundets love, lovregulativer, bestemmelser og spilleregler 
til enhver tid er i overensstemmelse med de organisationer som for-

bundet er tilknyttet jf. § 2, stk. 1, er bestyrelsen bemyndiget til 
straks: 

4.1.1 At foretage redaktionelle ændringer.  

4.1.2 At foretage de nødvendige følgeændringer af lovændringer i 
de organisationer forbundet er tilknyttet. 

4.2 Repræsentantskabet skal på det ordinære repræsentantskabsmøde 
orienteres om ændringer af forbundets love, lovregulativer, bestem-
melser og spilleregler foretaget af bestyrelsen jf. § 9, stk. 4.1. 

stk. 5 Dirigenten afgør alle spørgsmål angående behandlings- og afstemnings-
måde. Afstemning skal dog altid være skriftlig, såfremt 3 

stemmeberettigede repræsentanter forlanger det.  
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stk. 6 Repræsentanter, der ankommer i løbet af repræsentantskabsmødet, kan 
ved henvendelse til dirigenten anmode om, at få stemme- og taleret. 

Stemme- og taleretten får virkning ved påbegyndelse af et nyt punkt på 
dagsordenen. 

§ 10 Øvrige personers adgang til repræsentantskabsmødet 

stk. 1 Foruden repræsentanterne har følgende adgang til at overvære repræ-

sentantskabsmødet: 

- Medlemmer af ordensudvalget jf. § 12, stk. 1. 

- Medlemmer af forbundets faste udvalg jf. §§ 17, 18, 18a, 19, 20 og 

21. 

- Medlemmer af den kritiske revision. 

- Én repræsentant for henholdsvis dame- og herrelandsholdets brut-
togruppe. 

- Danmarks Idrætsforbund. 

- Team Danmark. 

- Ansatte i forbundets organisation. 

- Repræsentanter fra internationale organisationer, hvortil forbundet 
er knyttet. 

stk. 2 Repræsentantskabet kan i særlige tilfælde give andre end de ovennævnte 

personer og organisationer adgang til repræsentantskabsmødet. 

stk. 3 Spillerrepræsentanterne for dame- og herrelandsholdets bruttogrupper 

udpeges før repræsentantskabsmødet af og blandt de seneste udtagne 
bruttogrupper. 

stk. 4 Personer, der ikke er en del af repræsentantskabet, kan gives taleret ved 

bestemte emner, der har relevans for den enkelte person. 

§ 11 Generelt om valgbarhed og udpegning af ledere til tillidsposter 

stk. 1 For at kunne bestride en valgt eller udpeget tillidspost kræves registreret 
medlemskab via en medlemsklub. 

stk. 2 Der må intet sted i organisationen vælges eller udpeges børnetrænere 
eller børn- og ungdomsledere, der er dømt for seksuelle krænkelser over-

for børn og unge under 18 år. 

stk. 3 Tiltales eller dømmes en valgt eller udpeget leder for seksuelle krænkel-
ser overfor børn og unge under 18 år, overdrages sagen til det fælles 

udvalg under DIF og DGI og Firmaidrætten med henblik på behandling af 
sagen efter de fælles Regler for behandling af udelukkelsessager1. 

  

 
1 Regler for behandling af udelukkelsessager, se https://www.dif.dk/-/media/difdk/om-dif/pdf-fi-

ler/regler_2014.pdf?la=da. 

https://www.dif.dk/-/media/difdk/om-dif/pdf-filer/regler_2014.pdf?la=da
https://www.dif.dk/-/media/difdk/om-dif/pdf-filer/regler_2014.pdf?la=da
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5. Ordensudvalget 

§ 12 Sammensætning og valg 

stk. 1 Ordensudvalget består af følgende medlemmer: 

- Én leder. 

- Fire medlemmer. 

- Én suppleant. 

stk. 2 Alle medlemmer vælges af repræsentantskabet på det ordinære repræ-
sentantskabsmøde for en periode på to år. Lederen og to medlemmer 
vælges i lige år. De øvrige medlemmer vælges i ulige år. På det ordinære 

repræsentantskabsmøde vælges én suppleant for en periode på ét år. 

stk. 3 Ordensudvalgets leder bør have en juridisk uddannelse. 

stk. 4 Ordensudvalgets medlemmer og suppleant kan ikke samtidig være valgt 
eller udpeget til andre tillidsposter i forbundets organisation og/eller opnå 
ansættelse i forbundets organisation. Eventuel ansættelse i en eller flere 

af forbundets medlemsklubber er dog tilladt. 

§ 13 Ordensudvalgets opgaver 

stk. 1 Ordensudvalget er øverste disciplinære myndighed og højeste appelin-
stans i forbundet. Udvalgets kompetencer fremgår af Lovregulativ IV. 

stk. 2 Ordensudvalget skal ved forbundets ordinære repræsentantskabsmøde 
aflægge beretning om ordensudvalgets arbejde i det forløbne år. 

stk. 3 Ordensudvalgets medlemmer og suppleant har ret til at overvære repræ-
sentantskabsmødet. 

6. Bestyrelsen 

§ 14 Sammensætning og valg 

stk. 1 Bestyrelsen består af følgende personer: 

- Én formand. 

- Én næstformand. 

- To bestyrelsesmedlemmer. 

- Den valgte formand i henholdsvis øst- og vestudvalget jf. § 17, stk. 

3. 

- Den valgte leder af landsaktivitetsudvalget jf. § 18, stk. 2.  

stk. 2 Formand, næstformand og bestyrelsesmedlemmerne vælges på det ordi-

nære repræsentantskabsmøde for en periode på 2 år: 

- Formanden vælges i lige år. 

- Næstformanden vælges i ulige år. 

- Bestyrelsesmedlemmerne vælges på skift i henholdsvis lige og ulige 
år. Ét medlem i lige år og ét medlem i ulige år. 

stk. 3 På det ordinære repræsentantskabsmøde vælges for et år en suppleant 
til bestyrelsen. 

stk. 4 Medlemmer af bestyrelsen kan ikke samtidig: 
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4.1 Være i et ansættelsesforhold, der medfører inhabilitet i forhold til 
bestyrelsesarbejdet. 

4.2 På nogen måde være valgt til eller tage aktiv del af arbejdet i or-
densudvalget, disciplinærudvalget eller revisionen. 

4.3 Bestride mere end en post i bestyrelsen. 

4.4 Valgt til eller udpeget til andre tillidsposter i forbundets organisation. 

4.4.1 Formanden for henholdsvis øst- og vestudvalget samt lede-

ren af landsaktivitetsudvalget, er direkte valgt til bestyrelsen 
jf. forbundets love § 14, stk. 1 og kan derfor, som de eneste 
medlemmer af bestyrelsen bestride begge poster.  

stk. 5 I tilfælde af forfald kan suppleanten indtræde i bestyrelsen. Dog indtræ-
der næstformanden i tilfælde af formandens forfald. Ved formandens eller 

næstformandens forfald konstituerer bestyrelsen sig med en ny næstfor-
mand. Bestyrelsen kan dog vælge at indkalde til et ekstraordinært 

repræsentantskabsmøde med henblik på nyvalg.  

stk. 6 Bestyrelsen udpeger selv en sekretær, der er tilforordnet bestyrelsen. 

§ 15 Bestyrelsens opgaver 

stk. 1 Den politiske ledelse af forbundet varetages af bestyrelsen, der træffer 
beslutninger af enhver karakter, der vedrører forbundets interesser under 

hensyntagen til de nødvendige sportslige hensyn og forbundets love, lov-
regulativer, bestemmelser og spilleregler og repræsentantskabsbeslut-

ninger. 

stk. 2 Bestyrelsen ledes af formanden og næstformanden i fællesskab, men 
fastsætter derudover selv sin forretningsorden. 

stk. 3 Formanden foranlediger indkaldt til bestyrelsesmøde mindst 6 gange om 
året, eller når mindst 50 % af den samlede bestyrelse fremsætter begæ-

ring herom. 

stk. 4 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 50 % af medlemmerne 

er til stede. Heraf skal enten formanden eller næstformanden være én af 
de tilstedeværende.  

stk. 5 Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt 

de fremmødte. Ved stemmelighed er formandens eller i dennes fravær 
næstformandens stemme afgørende.  

stk. 6 Bestyrelsen er forpligtet til at gribe ind, hvis den får kendskab til over-
trædelse eller tilsidesættelse af forbundets love, lovregulativer, 
bestemmelser og spilleregler. 

stk. 7 Eventuelt udarbejde retningslinjer for de faste udvalg, der skal sikre, at 
alle udvalg lever op til forbundets ”Code of Conduct” om god organisati-

onsledelse. 

§ 16 Økonomiudvalget 

stk. 1 Økonomiudvalget har til opgave at bistå bestyrelsen i forbindelse med 
udarbejdelse af budgetter og løbende budgetopfølgning og rapporteringer 

til bestyrelsen. 

stk. 2 Økonomiudvalget sammensættes af følgende personer: 

- Ét bestyrelsesmedlem med politisk ansvar for forbundets økonomi. 
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- Budgetansvarlig for henholdsvis øst- og vestudvalget. 

- Administrationschefen. 

stk. 3 Økonomiudvalget fastsætter selv sin forretningsorden. 

7. Faste udvalg 

§ 17 Øst- og vestudvalgene 

stk. 1 Ledelsen i øst- og vestudvalgene består af følgende personer: 

- Én udvalgsformand 

- Én budgetansvarlig 

- Én aktivitetskoordinator 

- Én sekretær 

- Udvalgsmedlemmer efter behov 

stk. 2 Udvalgsformand, budgetansvarlig, aktivitetskoordinator og sekretær væl-
ges for 2 år på følgende måde: 

 

- Udvalgsformand for Øst i lige år. 

- Udvalgsformand for Vest i ulige år. 

- Budgetansvarlig for Øst i ulige år. 

- Budgetansvarlig for Vest i lige år. 

- Aktivitetskoordinator for Øst i lige år. 

- Aktivitetskoordinator for Vest i ulige år. 

- Sekretær for Øst i ulige år. 

- Sekretær for Vest i lige år. 

stk. 3 Valg af udvalgsledelsen sker på det årlige udvalgsmøde, som finder sted 
senest om formiddagen samme dag forud for forbundets ordinære repræ-

sentantskabsmøde. Mødet kan afholdes lokalt.  

stk. 4 For et år og efter behov vælges eller udpeges det antal udvalgsmedlem-

mer som skønnes nødvendigt for løsning af øst- og vestudvalgenes 
opgaver. 

stk. 5 Øst- og vestudvalgenes kompetencer og opgaver m.v. fremgår af Lovre-
gulativ V. 

§ 18 Landsaktivitetsudvalget 

stk. 1 Landsaktivitetsudvalget består af følgende: 

- Én leder. 

- Aktivitetskoordinator fra henholdsvis øst- og vestudvalget. 

- Leder af DM-udvalget.  

stk. 2 Lederen af landsaktivitetsudvalget vælges på det ordinære repræsentant-
skabsmøde for 2 år. Valget gennemføres i ulige år. 

stk. 3 Landsaktivitetsudvalget har ansvar for at koordinere og samordne samt-
lige lokale, landsdels og nationale aktiviteter i én landsdækkende 
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aktivitetsplan. Udvalget udarbejder i samarbejde med DM-udvalget tur-
neringsplanen for Danmarksturneringens bowlingliga samt ungdoms-

ligaen. 

stk. 4 Udvalget skal tillige medvirke til, at erfaringer med udvikling af eksiste-
rende aktiviteter og udvikling af unikke aktiviteter, deles via udvalget som 

inspiration for hele forbundets sportslige organisation. 

stk. 5 Landsaktivitetsudvalget skal ved forbundets ordinære repræsentant-

skabsmøde aflægge beretning om udvalgets arbejde i det forløbne år.  

§ 18a DM-udvalget 

stk. 1 DM-udvalget består af følgende: 

- Én leder. 

- Udvalgsmedlemmer efter behov. 

stk. 2 Lederen for DM-udvalget vælges på det ordinære repræsentantskabs-
møde for 2 år. Valget gennemføres i ulige år. 

stk. 3 Udvalgsmedlemmerne udpeges af DM-lederen. 

stk. 4 For at vedligeholde og udvikle propositionerne for Danmarksturneringens 

1. niveau, kan divisionsklubberne, såfremt der er stiftet en divisionsfor-
ening, udpege henholdsvis én repræsentant for herre- og dame-
turneringen som udvalgsmedlemmer af DM-udvalget. 

stk. 5 DM-udvalget tilrettelægger sit arbejde indenfor de af repræsentantskabet 
fastsatte aktiviteter og retningslinjer, såvel sportsligt, organisatorisk som 

økonomisk.  

stk. 6 DM-udvalget har ansvar for forbundets DIF godkendte Danmarksmester-
skaber samt øvrige Forbundsmesterskaber for senior og ungdom. 

stk. 7 DM-udvalget har ansvar for propositionerne for forbundets DIF godkendte 
Danmarksmesterskaber for hold (Danmarksturneringens 1. niveau og 

Landspokalturneringen) samt Forbundets ungdomsliga. 

stk. 8 Propositionerne skal løbende vedligeholdes og udvikles til gavn for bow-

lingsporten. Vedligeholdelse og udvikling af propositionerne for 
Forbundsmesterskaberne for ungdom og ungdomsligaen sker i samar-
bejde med ungdomsudvalget.  

stk. 9 DM-udvalget udarbejder i samarbejde med landsaktivitetsudvalget turne-
ringsplanen for Danmarksturneringens bowlingliga samt ungdomsligaen. 

Administration af 1. division samt Landspokalturneringens indledende 
runder foregår i samarbejde med øst- og vestudvalgene. 

stk. 10 I tilfælde af tvivlsspørgsmål m.v. kontaktes DM-udvalgets ansvarlige for 

det pågældende mesterskab, som også er den øverste ansvarlige.  

stk. 11 DM-udvalget skal ved forbundets ordinære repræsentantskabsmøde af-

lægge beretning om udvalgets arbejde i det forløbne år. 

§ 19 Ungdomsudvalget 

stk. 1 Ungdomsudvalget består af følgende: 

- Én leder. 

- Udvalgsmedlemmer efter behov. 

stk. 2 Lederen for ungdomsudvalget vælges på det ordinære repræsentant-
skabsmøde for 2 år. Valget gennemføres i lige år. 
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stk. 3 Udvalgsmedlemmer udpeges af ungdomslederen. 

stk. 4 Ungdomsudvalget tilrettelægger sit arbejde indenfor de af repræsentant-

skabet fastsatte aktiviteter og retningslinjer, såvel sportsligt, 
organisatorisk som økonomisk. 

stk. 5 Ungdomsudvalget har ansvar for at udarbejde og vedligeholde propositi-

onerne for forbundets ungdomsaktiviteter til gavn for bowlingsporten, 
såfremt ansvaret for aktiviteten ikke er placeret i et andet fagudvalg. 

stk. 6 Ungdomsudvalget har i samarbejde med øst- og vestudvalgene ansvar 
for gennemførelse af planlagte ungdomsaktiviteter. 

stk. 7 Ungdomsudvalget skal ved forbundets ordinære repræsentantskabsmøde 

aflægge beretning om udvalgets arbejde i det forløbne år. 

stk. 8 Valg af ungdomsleder samt udpegning af udvalgsmedlemmer jf. §§ 19, 

stk. 1., stk. 2 og stk. 3 suspenderes i perioden 2022-2025. Suspensionen 
sker som følge af Danmarks Bowling Forbunds strategiske masterplan 

indgået med Danmarks Idrætsforbund. I perioden 2022-2025 varetages 
ungdomsudvalgets opgaver af projektgruppen for børn og unge sporet jf. 
den strategiske masterplan. Budgetansvaret varetages af DBwF’s børn- 

og ungegruppe i samarbejde med bestyrelsen. § 19, stk. 8 slettes auto-
matisk i forbindelse med det ordinære repræsentantskabsmøde 2026. 

§ 20 Disciplinærudvalget 

stk. 1 Disciplinærudvalget består af følgende: 

- Én leder. 

- Udvalgsmedlemmer efter behov. 

stk. 2 Lederen for disciplinærudvalget vælges på det ordinære repræsentant-

skabsmøde for 2 år. Valget gennemføres i ulige år. 

stk. 3 Disciplinærudvalgets leder bør være lovkyndig. 

stk. 4 Lederen for disciplinærudvalget udpeger det nødvendige antal udvalgs-
medlemmer. Ved udpegningen tilstræbes en så bred geografisk 

sammensætning af udvalget, at det på intet tidspunkt vil være inhabil ved 
behandling af protestsager, indberetninger, disciplinærsager m.v. 

stk. 5 Lederen af disciplinærudvalget kan udpege en sekretær for udvalget.  

stk. 6 Disciplinærudvalgets medlemmer og eventuelle sekretær kan ikke samti-
dig være valgt eller udpeget til andre tillidsposter i forbundets 

organisation og/eller opnå ansættelse i forbundets organisation. Eventuel 
ansættelse i en eller flere af forbundets medlemsklubber er dog tilladt. 

stk. 7 Disciplinærudvalget er første instans ved behandling af protest- og disci-

plinærsager, indberetninger og andre sager om sportslige overtrædelser 
af forbundets love, lovregulativer, bestemmelser og spilleregler. Udval-

gets kompetencer fremgår af Lovregulativ VI. 

stk. 8 Disciplinærudvalget skal ved forbundets ordinære repræsentantskabs-
møde aflægge beretning om udvalgets arbejde i det forløbne år. 

§ 21 Lovudvalget 

stk. 1 Lovudvalget består af følgende: 

- Én leder. 

- Udvalgsmedlemmer efter behov.  
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stk. 2 Lederen for lovudvalget vælges på det ordinære repræsentantskabsmøde 
for 2 år. Valget gennemføres i lige år.  

stk. 3 Lederen for lovudvalget udpeger op til 2 udvalgsmedlemmer. 

stk. 4 Lovudvalgets kompetencer og opgaver fremgår af Lovregulativ VII. 

stk. 5 Lovudvalget skal ved forbundets ordinære repræsentantskabsmøde af-

lægge beretning om udvalgets arbejde i det forløbne år. 

8. Administration og daglig drift 

§ 22 Administrationens sammensætning 

stk. 1 Administrationen ledes af en administrations- og udviklingschef, der har 

ansvar for såvel lønnet som frivilligt personale i forbundet. Administrati-
ons- og udviklingschefen ansættes af bestyrelsen. 

stk. 2 Administrations- og udviklingschefen ansætter eller udpeger det nødven-
dige personale og frivillige personer til løsning af administrationens 
opgaver. Ansættelser skal ske indenfor de vedtagne budgetrammer og 

efter forudgående godkendelse af bestyrelsen. 

stk. 3 Der må intet sted i organisationen ansættes eller udpeges børnetrænere 

eller børn- og ungdomsledere, der er dømt for seksuelle krænkelser over-
for børn og unge under 18 år. 

stk. 4 Tiltales eller dømmes en valgt eller udpeget leder for seksuelle krænkel-

ser overfor børn og unge under 18 år, overdrages sagen til det fælles 
udvalg under DIF, DIG og Firmaidrætten med henblik på behandling af 

sagen efter de fælles Regler for behandling af udelukkelsessager2. 

§ 23 Administrationens opgaver 

stk. 1 Administrationen har ansvar for forbundets daglige drift. Politiske opga-
ver i forbindelse med den daglige drift løses i tæt samarbejde med 

bestyrelsen. 

stk. 2 Administrationens hovedopgaver og ansvarsområder er: 

- Daglig håndtering af forbundets økonomi. Dele heraf kan efter be-

styrelsens godkendelse outsources. 

- Udvikling af forbundet. 

- Uddannelsesansvarlig i forbundet. 

- Den sportslige organisation for elite og talentudvikling. 

- Kommunikationsstrategi i forbundet. 

- Driftsopgaver for alle udvalg og enheder i forbundet. 

stk. 3 Bestyrelsen udpeger en ansvarlig leder for uddannelses- og kommunika-

tionsudvalget. Udpegningen kan eventuelt ske efter indstilling fra 
administrationen. 

stk. 4 Arbejdsbeskrivelse for administrations- og udviklingschefen udarbejdes 
af bestyrelsen. 

 
2  Regler for behandling af udelukkelsessager, se https://www.dif.dk/-/media/difdk/om-dif/pdf-fi-

ler/regler_2014.pdf?la=da. 

 

https://www.dif.dk/-/media/difdk/om-dif/pdf-filer/regler_2014.pdf?la=da
https://www.dif.dk/-/media/difdk/om-dif/pdf-filer/regler_2014.pdf?la=da
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stk. 5 Arbejdsbeskrivelse for øvrige ansatte og udpegede ledere udarbejdes af 
administrations- og udviklingschefen i samarbejde med bestyrelsen. 

9. Regnskab, formue, kontingent og afgifter samt revision 

§ 24 Regnskab 

stk. 1 Forbundets regnskabsår følger kalenderåret. 

stk. 2 Regnskabet skal være afsluttet og revideret senest ved udgangen af 

marts måned. 

stk. 3 Den daglige håndtering af forbundets økonomi og regnskab varetages af 
administrationen i samarbejde med bestyrelsen og økonomiudvalget. 

 

stk. 4 Administrationen er ansvarlig for, at bogføringen sker i overensstem-

melse med den til enhver tid af bestyrelsen fastsatte fremgangsmåde. 
Bogføringen skal tilrettelægges på en sådan måde, at forbundets øjeblik-
kelige økonomiske status altid kan aflæses. 

§ 25 Formue 

stk. 1 Forbundets midler anbringes i et af bestyrelsen valgt dansk pengeinstitut 
på en eller flere konti. 

§ 26 Kontingent og afgifter 

stk. 1 Samtlige kontingenter til forbundet og afgifter pålagt forbundets aktivite-

ter, kan alene opkræves af forbundet. 

§ 27 Revision 

stk. 1 Hvis ikke anden beslutning træffes af repræsentantskabet, revideres for-
bundets årsregnskab af det statsautoriserede revisionsselskab, der er 
tilknyttet revisionsaftalen i DIF. 

stk. 2 Såfremt repræsentantskabet ønsker at vælge en anden revision end det 
i stk. 1 anførte statsautoriserede revisionsselskab, skal revisionen udføres 

af enten: 

- Et andet statsautoriseret revisionsselskab. 

- Mindst 2 revisorer, hvoraf mindst én er statsautoriseret revisor. 

stk. 3 Vælges en anden revision end den i stk. 1 anførte, skal den valgte revision 
have et indgående kendskab til og forståelse for et specialforbund under 

DIF. Endvidere skal den valgte revision til enhver tid være ajour med 
foreningsretlige forhold og kunne gennemføre en revision, der til enhver 

tid lever op til gældende lov og praksis for revision af et specialforbund 
under DIF. 

stk. 4 Ønsker en valgt revision jf. stk. 2 at fratræde i utide, kan bestyrelsen 

vælge, at lade revisionen udføre af det i stk. 1 anførte statsautoriseret 
revisionsselskab uden at indkalde til et ekstraordinært repræsentant-

skabsmøde. 

§ 28 Kritisk revision 
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stk. 1 På det ordinære repræsentantskabsmøde vælges for ét år ad gangen en 
kritisk revision. 

stk. 2 Den kritiske revision består af: 

- To kritiske revisorer. 

- Én kritisk revisorsuppleant. 

stk. 3 Medlemmer og suppleanten af den kritiske revision kan ikke samtidig 
være valgt eller udpeget til andre tillidsposter i forbundets organisation 

og/eller opnå ansættelse i forbundets organisation. Eventuel ansættelse 
i en eller flere af forbundets medlemsklubber er dog tilladt. 

stk. 4 Den kritiske revision skal efter eget valg foretage stikprøver. Konstateres 

der i forbindelse med kontrollen uberettigede eller unødvendige udgifter, 
skal dette omgående meddeles til bestyrelsen. Eventuelle bemærkninger 

og eventuelt administrationschefens bemærkninger hertil, skal udsendes 
samtidig med forbundets årsregnskab. 

stk. 5 Bestyrelsen kan til enhver tid pålægge den kritiske revision at kontrollere 
en navngiven aktivitet. 

§ 29 Gennemførsel af revision 

stk. 1 Revision jf. § 27 og den kritiske revision jf. § 28, kan foretage henven-
delse direkte til den del af forbundets organisation, hvor oplysninger kan 

verificeres eller gennemføre uanmeldt revision af dele eller hele organi-
sationen. 

10. Tegning og fuldmagtsforhold 

§ 30 Tegning 

stk. 1 Forbundet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf det ene 
bestyrelsesmedlem skal være formanden, eller i dennes fravær næstfor-

manden. 

stk. 2 Ved ekstraordinære beslutninger, tegnes forbundet af den samlede be-
styrelse.  

§ 31 Fuldmagtsforhold 

stk. 1 Ved anvendelse af eneprokura, skal formanden eller næstformanden ef-
terfølgende godkende transaktionen. 

stk. 2 Formand og næstformand gives adgang til netbank-systemer, dog uden 

at kunne disponere over forbundets midler. 
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11. Forbundets opløsning 

§ 32 Opløsning af forbundet 

stk. 1 Forbundet kan ikke opløses, så længe mindst 25 % af de stemmeberetti-
gede klubber jf. § 6, stk. 2 til det ordinære repræsentantskabsmøde 

ønsker dets beståen. 

stk. 2 Beslutning om opløsning kan kun vedtages på et ordinært repræsentant-

skabsmøde og med mindst 2/3 majoritet af de fremmødte 
repræsentanters stemmetal. 

stk. 3 I tilfælde af opløsning tilfalder forbundets midler DIF. 

Vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 09.05.2015  
Med senere ændringer 

den 21.05.2016, 20.05.2017, 26.05.2018, 25.05.2019, 08.08.2020, 
07.08.2021 samt den 19.03.2022 

Redaktionelle ændringer juni 2022 

X. Redaktionelle ændringer efter repræsentantskabsmødet den 19. marts 2022 

I henhold til forbundets love § 9, stk. 4.1 er følgende redaktionelle ændringer gennemført efter 
det ordinære repræsentantskabsmøde den 19. marts 2022. 

I. Redaktionelle ændringer jf. forbundets love § 9, stk. 4.1.2 
- European Tenpin Bowling Federation (ETBF) har i efteråret 2021 ændret navn til European 

Bowling Federation. Som følge heraf er ændret til European Bowling Federation (EBF), 
første gang ETBF blev nævnt, og efterfølgende steder er ændret til EBF. 

- (Ændring sket i: § 2, stk. 1 og 3) 

 

 


