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LOVE FOR DANSK 

HOCKEY UNION 
 
 

Kapitel 1 - Generelt om Dansk Hockey Union 
 

§ 1. Navn og formål 
 
Unionens navn er Dansk Hockey Union (forkortet DHU). Internationalt anvendes betegnelsen 
Danish Hockey Federation. 
 
Dansk Hockey Union blev stiftet 18. juni 1908. 

 
DHU’s formål er at organisere og fremme hockeysporten i Danmark. 

 
 

§ 2. Hjemsted 
 
DHU’s hjemsted er Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. 

 
 

§ 3. Medlemsorganisationer 
 
DHU er medlem af Danmarks Idrætsforbund (DIF) og er undergivet dettes love og be- 
stemmelser. 

 
DHU er desuden forankret i European Hockey Federation (EHF) og International Hockey 
Federation (FIH). 

 
 

Kapitel 2 - Unionens medlemmer 
 

§ 4. Medlemskab 
 
Stk. 1 Som medlemmer under DHU optages danske klubber efter ansøgning. 

 
Anmodning om optagelse rettes til bestyrelsen, der under forbehold af repræsentant- 
skabets godkendelse træffer bestemmelse om, hvorvidt optagelse kan ske. På det 
derefter første sammentrædende repræsentantskabsmøde under det første punkt på 
dagsordenen forelægges afgørelsen til godkendelse eller forkastelse. Repræsentan- 
ter for de klubber, der søger optagelse, kan ikke deltage i afstemningen. 
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Stk. 2  Udmeldelse af DHU skal ske skriftligt med mindst 2 måneders varsel til den 1. 
januar. For at udmeldelsen skal være gyldig, skal klubben ved udtræden have opfyldt 
sine økonomiske forpligtelser overfor unionen. 

 
Stk. 3  Repræsentantskabet kan med samme majoritet, som kræves til ændring af unionens 

love (jf. § 10, stk. 1), udelukke en klub af unionen. 
 

På samme måde kan personer udelukkes af klubber under unionen. 
 

Udelukkelse kan indbringes for det Appeludvalg unionen benytter ( j f .  §20, stk. 1),  
inden 14 dage efter, at repræsentantskabet har truffet bestemmelse om 
udelukkelsen. 

 
Stk. 4  Klubberne er forpligtiget til rettidigt at indberette medlemstal til det en hver tid 

gældende indberetningssted. 
 
 

§ 5. Æresmedlemmer 
 
Stk. 1 DHU’s bestyrelse kan udnævne nuværende eller tidligere medlemmer, samt 

personer uden for medlemskredsen, der gennem en årrække har gjort en 
fortjenstfuld indsats for DHU eller for udbredelsen af hockey, til æresmedlemmer. 

 
Stk. 2  Enhver med tilknytning til DHU kan indstille en person til æresmedlem. Indstillingen 

skal være skriftlig og være DHU i hænde efter samme tidsfrister som for indsendelse 
af forslag til det årlige repræsentantskabsmøde. 

Stk. 3 Beslutningen om kandidatur til æresmedlem kræver bestyrelsens flertal. 

Stk. 4 Som æresmedlem tildeles vedkommende: 
• Hædersbevisning fra DHU 
• Ret til deltagelse ved DHU’s årlige repræsentantskabsmøde med taleret 

 
Stk. 5 Valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på 

repræsentantskabsmødet. 
 
 
 

Kapitel 3 - DHU’s beslutningsorganer 
 

§ 6. Ledelse 
 
Stk. 1 DHU’s ledelse består af repræsentantskabet, bestyrelsen og eksklusiv bestyrelsen. 

 
Stk. 2  Den daglige ledelse varetages af DHU’s bestyrelse. 

 
Stk. 3  Bestyrelsen fastsætter omfanget og form af udvalg, der varetager driften af DHU’s 

opgaver. 
Stk. 4  Eksklusiv bestyrelsen er et organ der støtter bestyrelsens arbejde, og består af formand, 

næstformand, økonomiansvarlig og en udpeget udvalgsformand. 
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Kapitel 4 – Repræsentantskabet 

 
§ 7. Repræsentantskabet 

 
 

Stk. 1  DHU’s øverste myndighed er repræsentantskabet og består af 
a) DHU’s bestyrelse 
b) Klubrepræsentanter 

 
Stk. 2 Hver klub er berettiget til at sende 1 repræsentant for hvert påbegyndt antal af 50 

medlemmer på baggrund af indberettede medlemstal til det en hver tid gældende 
indberetningssted. 

 
Stk. 3 En repræsentant kan af sin klub befuldmægtiges til at møde med så mange stemmer, 

som klubben ifølge sit medlemsantal har ret til. En sådan fuldmagt skal være 
skriftlig og underskrevet af klubbens formand. 

 
Stk. 4  Bestyrelsens medlemmer er ordinære medlemmer af repræsentantskabet; dog kan 

de ikke afgive stemmer ved valg til politiske poster eller afstemning om 
mistillidserklæring til bestyrelsen, ved valg af revisor eller ved godkendelse eller 
forkastelse af regnskabet, medmindre de tillige er repræsentanter for en klub. 

 
Stk. 5  Medlemmer af diverse udvalg under DHU, medlemmer af Appeludvalget, 

rådgivere til Appeludvalget, revisor, æresmedlemmer og andre af bestyrelsen 
indbudte personer kan deltage i repræsentantskabsmøderne uden stemmeret. 

 
 

§ 8. Det ordinære repræsentantskabsmøde 

Stk. 1 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i marts. 

Stk. 2 Bestyrelsen indkalder ved opslag på DHU’s officielle hjemmeside, samt ved 
meddelelse til klubbernes indmeldte mailadresser med minimum 8 ugers varsel. 
Denne indkaldelse indeholder tidsfrister for at sende: 

• Forslag til behandling på repræsentantskabsmøde 
• Forslag til valg til bestyrelsesposter, rådgivere til appeludvalget og/eller 

revisorposter 
• Oversigt over deltagende repræsentanter og eventuelle observatører 

 
Stk. 3  Senest 8 dage før udsendes endelig dagsorden inkl. beretninger, årsrapport, 

budgetter og indkomne forslag til kandidater og lovændringer 
 

 
1. Valg af dirigent 
2. Godkendelse af repræsentantskabet 
3. Valg af referent og et passende antal stemmetællere 
4. Bestyrelsen aflægger beretning. 
5. Præsentation af revideret regnskab til godkendelse  
6. Fremlæggelse af budget til orientering 
7. Indkomne forslag 
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8. Valg til bestyrelse 
9. Valg af udvalgsformænd 
10. Valg af rådgivere til Appeludvalget 
11. Valg af revisor 
12. Eventuelt 

 
Stk. 4 Alle valg til bestyrelse og udvalg gælder for to år. 
  
 Formand vælges i lige år og næstformand samt økonomiansvarlig i ulige år. 
 

§ 9. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 
 
Stk. 1  Der kan indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde enten fordi bestyrelsen 

finder det nødvendigt, eller fordi mindst 4 repræsentantskabsmedlemmer fra mindst 
2 klubber sender en skriftlig begæring til DHU’s mailadresse eller almindelig post til 
unionens adresse med angivelse af tema for det ekstraordinære 
repræsentantskabsmøde. 

 
Stk. 2 Bestyrelsen indkalder repræsentantskabet på samme måde som ved ordinære 

repræsentantskabsmøder. 
 
 

§ 10. Gennemførelse af beslutninger 
 
Stk. 1  Repræsentantskabet er kun beslutningsdygtigt, hvis minimum 2/3 af mulige 

stemmeberettigede enten er til stede eller er repræsenteret i form af fuldmagt. 
 

Repræsentantskabets beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, på nær 
omkring ændring af DHU’s love, hvor der kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stem- 
mer. 

 
Stk. 2 På begæring af mindst 2 repræsentanter skal afstemning og valg foregå skriftligt. 

Stk. 3 En klub skal have en repræsentant personligt fremmødt for at have stemmeret. 

Stk. 4 Møderne ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. 

Stk. 5  De af dirigenten trufne afgørelser skal på forlangende af mindst 4 repræsentanter 
sættes under afstemning. 

 
Stk. 6  Repræsentantskabets beslutninger føres til referat, herunder også et kort referat af 

forhandlingerne/debatten i det omfang, dirigenten bestemmer. 
 
Stk. 7  Referatet underskrives af dirigenten, og udsendes senest 1 måned efter 

repræsentantskabsmødet. 
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Kapitel 5 – Unionens bestyrelse 
 

§ 11. - Bestyrelse 
 
Stk. 1  DHU’s bestyrelse består af en formand, en næstformand, en økonomiansvarlig og 

formændene for udvalgene. 
 
Stk. 2 Hvervet som økonomiansvarlig kan ikke forenes med hverv som formand eller 

næstformand. 
 
Stk. 3  Bestyrelsens medlemmer er pligtige at træde tilbage, såfremt beslutning herom 

træffes på et repræsentantskabsmøde (ordinært eller ekstraordinært), i hvilket 
tilfælde en ny bestyrelse vælges for resten af perioden indtil næste ordinære 
repræsentantskabsmøde. 

 
Stk. 4 Ved ledighed i periodens løb kan bestyrelsen supplere sig selv. 

 
Stk. 5  Valgbare er personer, der er opstillet af medlemmer af klubber under DHU eller af 

DHU’s bestyrelse. 
 
Stk. 6 Bestyrelsen kan tegnes af 

1. Formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem, eller 
2. 3 medlemmer af bestyrelsen i forening. 

 
 

§ 12. –Bestyrelsesmøder 
 
 
Stk. 1 Der føres beslutningsreferat i forbindelse med alle bestyrelsesmøder. 

 
Stk. 2  Hvis der på møder er behov for afstemninger, vil formandens stemme være 

afgørende i tilfælde af stemmelighed. 
 
 
 

Kapitel 6 - Økonomi 
 

§ 13. Kontingent 
 
Stk. 1  Ændringer af klubbernes kontingent til DHU besluttes på repræsentantskabsmødet i 

forbindelse med gennemgang af regnskab og budget. 
 
Stk. 2  Kontingentet betales senest den 1. april. Bestyrelsen kan suspendere en klub, 

der er i restance med betalingen. 
 
Stk. 3  Bestyrelsen kan endvidere suspendere en klub, der undlader rettidigt at indsende 

den årlige indberetning om klubbens medlemstal til det enhver tid gældende 
indberetningssted. 
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§ 14. Regnskab 

Stk. 1 DHU’s regnskabsår følger kalenderåret. 

Stk. 2  Samtidig med dagsordenen for de ordinære repræsentantskabsmøder udsender 
bestyrelsen et kortfattet driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. 
december forsynet med påtegning af revisor. 

 
Stk. 3  Driftsregnskab for det foregående år forelægges repræsentantskabet til godkendelse 

eller forkastelse. Budgettet for igangværende år forelægges repræsentantskabet til 
orientering og kommentering. 

 
 
 

§ 15. Revision 
 
Stk. 1  På det ordinære repræsentantskabsmøde vælges for et år ad gangen en kritisk 

revisor, som skal være statsautoriseret eller registreret. Revisionen skal hvert år i 
februar måned gennemgå det samlede regnskab eller påse, at beholdningerne er til 
stede. 

 
Stk. 2  Driftsregnskab og status forsynes med en kortfattet påtegning. Yderligere 

bemærkninger kan indføres i bestyrelsens mødereferater. 
 
Stk. 3 Revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 

 
 
 

Kapitel 7 – Udvalg 
 

§ 16. Udvalg 
 
Stk. 1  Driften af aktiviteter under DHU varetages af de ressortspecifikke udvalg: 

Udviklingsudvalg, Eliteudvalg og Turneringsudvalg. 
 
Stk. 2   DHU’s bestyrelse godkender forretningsordener for alle nedsatte udvalg under DHU. 

 
Stk. 3  De enkelte udvalg er selvsupplerende og organiserer sig bedst muligt i forhold til 

opgaver og nødvendige kontaktflade til klubberne, i overensstemmelse med 
gældende forretningsorden. 

 
Stk. 4  Udvalgenes økonomiske budgetramme fastsættes af bestyrelsen senest 31. 

december inden det pågældende budgetår. 
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Kapitel 8 – Behandling af tvister 

 
§ 17. – Instanser og indbringelse 

 
Stk. 1  Enhver sag kan af DHU’s bestyrelse, eksklusiv bestyrelse eller et udvalg, 

repræsentantskabet eller en klub, eller af et enkelt medlem indbringes for DHU’s 
sekretariat. 

 
 Indbragte sager om overtrædelse af fortolkninger og om overtrædelser af 

reglementer og lignende eller om usportslig eller usømmelig adfærd undersøges i 
første omgang, om de kan håndteres direkte mellem berørte parter og klubformænd. 
Er dette ikke tilfældet behandles sager vedr. turneringer som første instans af 
Turneringsudvalget, og i tilfælde af inhabilitet af en af bestyrelsen udpeget neutral 
person. 

 
 Afgørelser af første instans kan ankes til Appeludvalget som anden instans inden 4 

uger efter modtagelsen af afgørelsen. 
 
 Afgørelser af Appeludvalget kan indbringes for DIF’s (Danmarks Idrætsforbund) 

Appeludvalg inden 4 uger efter modtagelsen af Appeludvalgets afgørelse. 
 

 
§ 18. – Appeludvalgets behandling 

 
Stk. 1  Udvalget kan indkræve oplysninger, der må skønnes nødvendige for sagens 

pådømmelse, og kan herunder foretage personlige afhøringer af begge parter eller af 
personer, der må formodes at kunne bidrage til sagens belysning. Parterne skal 
have lejlighed til at gøre sig bekendt med modpartens sagsakter og fremkomme 
med replik og duplik. 

 
Stk. 2  Kendelser skal foreligge snarest muligt efter, at de nødvendige oplysninger er 

indhentet, og meddelelse om kendelsen skal sendes til alle parter, og samtidig 
sendes til DHU’s bestyrelse til orientering. 

 
§ 19. – Advarsler/irettesættelser 

 
Stk. 1  Afgørelser kan tildele klubber eller personer under DHU, advarsler eller 

irettesættelser, pålægge dem bøder af en størrelsesorden, der matcher de 
dokumenterede omkostninger, der er afholdt af involverede klubber, eller for kortere 
eller længere tid udelukke dem fra deltagelse i de af DHU eller dennes klubber 
foranstaltede kampe. 

 
 

Kapitel 9 – Appeludvalget 
 

§ 20. - Organisation 
 
Stk. 1   Dansk Hockey Union benytter det uvildige Appeludvalg, der er oprettet i DIF’s IKC 

(Idrættens Kompetence Center). 
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Stk. 2 Dansk Hockey Union vælger hvert år på repræsentantskabsmødet to rådgivere, der 

kan bistå udvalget omkring forståelse af hockey-sporten og dens mekanismer. 
 
 

Kapitel 10 – Opløsning 
 

§ 21 – Eventuel opløsning af DHU 
 
Stk. 1  Forslag om forbundets opløsning kan kun vedtages på et repræsentantskabsmøde, 

som er indkaldt med dette formål. Mindst to tredjedele af repræsentanterne fra 
klubberne, jf. §7 stk. 2 og 3, skal være repræsenteret, og mindst 4/5 af 
repræsentanterne skal stemme for forslaget. Er der ikke tilstrækkeligt stort antal 
repræsentanter fra klubberne repræsenteret, indkaldes der hurtigst muligt og med 
mindst 14 mindst 14 dages varsel, til et nyt repræsentantskabsmøde, hvor 
beslutning kan tages uanset de repræsenteredes antal, men fortsat med mindst 4/5 
af repræsenterede, der skal stemme for opløsningen. 

  
Stk. 2 I tilfælde af forbundets opløsning tilfalder forbundets eventuelle formue og ejendele 

Danmarks Idrætsforbund med den klausul, at de så vidt muligt skal anvendes til 
fremme af det formål, der var DHU's. 

 
* * * 

 
 
Seneste godkendte vedtægter erstatter alle tidligere udgaver af vedtægterne. 
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