
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde 

Lørdag, den 24. marts 2018 kl. 10.00 

i Idrættens Hus 
 
 
 
 

 
 

Dagsorden, officielle medlemstal 
og indkomne forslag 



2     DHU Repræsentantskabsmøde 24. marts 2018 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslår Søren Gøtzsche 

2. Formel godkendelse af Dalmose Hockeyklub, jævnfør DHU’s love, Kapitel 2 – Unionens 
medlemmer, §4 Medlemskab, stk. 1 

3. Formanden aflægger beretning for året 2017. 

Til orientering er vedlagt ”Bilag 1 – DHU bestyrelsens årsberetning for 2017”. 

4. Præsentation af revideret regnskab for 2017 til godkendelse og budget for 2018. 

Til orientering er vedlagt ”Årsrapport 2017 for Dansk Hockey Union” og ”Budgetoplæg 2018 for 
Dansk Hockey Union. 

5. Udvalgsformænd aflægger beretning for året 2017 
6. Indkomne forslag: 

Se alle indkomne forslag nedenfor. 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen: 
Efter tur afgår Peter Nordam (formand). Posten skal derfor besættes. 

8. Valg til Amatør- og Ordensudvalget. 

Afhænger af behandling af indkomne forslag. 

9. Valg af udvalgsformænd: 

• Formand for udviklingsudvalget: Tobias Kaarsbo er på valg. Posten skal besættes. 

• Formand for eliteudvalget: Peter Brandt udtræder uden for perioden. Posten skal 
besættes. 

• Formand for turneringsudvalget: John Christensen er på valg. Posten skal besættes. 

• Formand for dommerudvalget: Mo Tournay udtræder uden for perioden. Posten skal 
besættes. 

10. Valg af revisor: 

Bestyrelsen foreslår, at Ernst & Young vælges som den statsautoriserede revisor. 

11. Eventuelt 
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Klubbernes medlemstal 
Klubbernes stemmefordeling følger bestemmelserne i DHU’s vedtægter. Klubbernes medlemstal 
pr. 1. januar 2018 (tallene indrapporteret til medlemstal.dk for 2017) lægges til grund. 

 
 

2017 
Antal 

stemmer 

Tidligere år 

2016 2015 2014 

Gentofte Hockey 
Klub 

103 3 56 58 84 

Hockeyklubben 
Odin 

138 3 145 149 170 

Hockeyklubben 
Orient 

49 1 49 46 42 

Ishøj Hockey Klub 21 1 29 29 44 

Kalundborg 
Hockeyklub 

80 2 81 85 85 

Københavns 
Hockeyklub 

89 2 86 71 75 

Marselisborg 
Hockey Klub 

111 3 86 44 18 

Pan Idræt 28 1 21 21 19 

Slagelse 
Hockeyklub 

174 4 166 163 168 

Sørbymagle 
Hockeyklub 

57 2 86 78 80 

  22 + 
bestyrelsen 

   

I alt 850  805 744 785 
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Indkomne forslag: 
 

Der er kommet følgende forslag forud for repræsentantskabsmødet: 
Fra: Ændringen vedr.: Paragraf: Kontakt: 
Hockeyklubben 
Orient Lyngby 

Turneringsreglementet § 3.2. Klubskifte og 
holdfællesskaber 

Daniel Denta 

danieljohan@denta.dk 
6170 8423 

Bestyrelsen Turneringsreglementet § 8.1. Under og 
umiddelbart efter 
kampen – 
dommerens 
kendelser 

John Christensen 
john@steinmetz-christensen.dk 
6084 3490 

Bestyrelsen Turneringsreglementet § 8.2. Øvrige 
protester 

John Christensen 
john@steinmetz-christensen.dk 
6084 3490 

Hockeyklubben 
Orient Lyngby 

Turneringsreglementet § 9.1 Spillere - 
Karantæne 

Daniel Denta 
danieljohan@denta.dk 
6170 8423 

Bestyrelsen DHU’s vedtægter Kapitel 1 – Generelt 
om Dansk Hockey 
Union, § 1 – Navn og 
formål 

Peter Nordam 
peterdhu@hotmail.com 
3078 0087 

Bestyrelsen DHU’s vedtægter Kapitel 6 – Amatør- 
og Ordensudvalg, § 
17 – Organisation 

Peter Nordam 
peterdhu@hotmail.com 
3078 0087 

 
 
 
 

 

Forslag til ændring af turneringsreglementet §3.2 – Klubskifte og 
holdfællesskaber: 

1. Forslag fra Hockeyklubben Orient Lyngby 
Motiveret begrundelse: 
Sikre, at et fast klubmedlem, der ikke spiller i udlandet, men f.eks. har været ramt af skader kan deltage i 
indendørs slutspil. 
 
Nuværende formulering i Turneringsreglementet § 3.2. Klubskifte og holdfællesskaber 
En spiller kan ikke deltage for mere end én klub i en sæson i Danmark. Dansk Hockey har i løbet af et  
år 3 sæsoner: efterårssæson udendørsturnering, indendørs turnering og forårssæson  
udendørsturnering. Indendørs turneringen består af et grundspil og et slutspil. For at være  
spilleberettiget til slutspil skal en spiller have spillet minimum to kampe i grundspillet. 
 
Forslag til ændring af formulering § 3.2. Klubskifte og holdfællesskaber 
En spiller kan ikke deltage for mere end én klub i en sæson i Danmark. Dansk Hockey har i løbet af et  
år 3 sæsoner: efterårssæson udendørsturnering, indendørs turnering og forårssæson  
udendørsturnering. Indendørs turneringen består af et grundspil og et slutspil. Hvis du har optrådt for en 
anden udenlandsk klub, skal du have spillet minimum to kampe i grundspillet for at kunne spille i slutspillet. 
 
 
 

Forslag til ændring af turneringsreglementet §8.1. Under og 
umiddelbart efter kampen – dommerens kendelser 

mailto:danieljohan@denta.dk
mailto:john@steinmetz-christensen.dk
mailto:john@steinmetz-christensen.dk
mailto:danieljohan@denta.dk
mailto:peterdhu@hotmail.com
mailto:peterdhu@hotmail.com
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2. Forslag fra bestyrelsen 
 
Motiveret begrundelse: 
Sikre tydelighed og åbenhed om alle priser og gebyrer i dansk hockey. 
 
Nuværende formulering i Turneringsreglementet § 8.1. Under og umiddelbart efter kampen – dommerens 
kendelser 
Hvis en klub opdager, at et andet hold har overtrådt en bestemmelse i dette reglement, kan klubben  
indsende en protest herover til turneringsudvalget, og den/de involverede klub/klubber skal have  
tilsendt en kopi af protesten. Protesten skal være ledsaget af et depositum, som fastsættes af  
turneringsudvalget. Protesten skal indsendes umiddelbart efter at klubben har fået kendskab til  
overtrædelsen, dog senest 30 dage efter turneringens afslutning. 
 
 
Forslag til ændring af formulering § 8.1. Under og umiddelbart efter kampen – dommerens kendelser 
Hvis klubben ønsker at indbringe den nedlagte protest for Turneringsudvalget, skal vedkommende  
klubs bestyrelse inden 3 dage herefter afgive skriftlig indberetning til Turneringsudvalget, og den  
anden klub skal have tilsendt en kopi af indberetningen. Indberetningen skal være ledsaget af et  
depositum, som fremgår af DHU’s oversigt over priser og gebyrer. 

 

Forslag til ændring af turneringsreglementet §8.2. Øvrige protester: 
3. Forslag fra bestyrelsen 

Motiveret begrundelse: 
Præcisering og for at sikre tydelighed og åbenhed om alle priser og gebyrer i dansk hockey. 
 
Nuværende formulering i Turneringsreglementet § 8.2. Øvrige protester 
Hvis klubben ønsker at indbringe den nedlagte protest for Turneringsudvalget, skal vedkommende  
klubs bestyrelse inden 3 dage herefter afgive skriftlig indberetning til Turneringsudvalget, og den  
anden klub skal have tilsendt en kopi af indberetningen. Indberetningen skal være ledsaget af et  
depositum, som fastsættes af turneringsudvalget. 
 
Forslag til ændring af formulering § 8.2. Øvrige protester 

Hvis en klub opdager, at et andet hold har overtrådt en bestemmelse i dette reglement, kan 
klubben indsende en protest herover til turneringsudvalget. Hvis en klub ønsker at indbringe en 
protest, hvor man er af den opfattelse at turneringsudvalget har brugt dette reglement urigtigt 
skal det ske til A & O udvalget, og den/de involverede klub/klubber skal have tilsendt en kopi af 
protesten. Protesten skal være ledsaget af et depositum, fremgår af DHU’s oversigt over priser og 
gebyrer. Protesten skal indsendes umiddelbart efter at klubben har fået kendskab til 
overtrædelsen, dog senest 30 dage efter turneringens afslutning. 

 
Hvis protesten tages til følge eller afvises på grund af formelle fejl, tilbagebetales depositummet 
til klubben. Hvis protesten ikke tages til følge, går depositummet i unionens kasse. 

 

 
Forslag til ændring af turneringsreglementet §9.1 – Spillere - 
Karantæne: 

4. Forslag fra Hockeyklubben Orient Lyngby 
Motiveret begrundelse: 
De gule kort er givet med forskellig baggrund, og medfører forskelligt antal minutter ude. Hockeyklubben 
Orient Lyngby ønsker at antallet af minutter for et gult kort får betydning for, hvor hurtigt en karantæne kan 
komme i spil. Det vil betyde, at kort givet for mindre forseelser fortsat først udløser karantæne efter det 
tredje givne kort, mens grovere forseelser betyder, at karantæne kommer allerede efter det andet kort. 
 
Nuværende formulering i Turneringsreglementet § 9.1. Spillere - Karantæne 
Hvis en spiller inden for en sæson har fået tre midlertidige udvisninger (gule kort) i samme 
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turneringsrække, med mindre der gives to gule kort til en spiller i samme kamp, udelukkes spilleren fra  
at deltage i den pågældende turneringsrække i én kamp. 
 
 
Forslag til ændring af formulering § 9.1. Spillere - Karantæne 
Hvis en spiller inden for en udendørssæson opnår 11 minutters udvisning eller mere på baggrund af gule 
kort i samme turneringsrække, eller inden for en indendørssæson opnår 6 minutters udvisning eller mere på 
baggrund af gule kort, udelukkes spilleren fra at deltage i den pågældende turneringsrække i én kamp. 
 

 
 

Forslag til ændring af DHU’s vedtægter: Kapitel 1 – Generelt om Dansk 
Hockey Union, § 1 – Navn og formål: 

Motiveret begrundelse: 
Udviklingen af hockeysporten ligger som et fælles anliggende mellem klubber, udvalg og bestyrelsen, og 
det opleves derfor formålstjenligt at præcisere, at DHU’s formål er er organisere og fremme sporten. 
 
Nuværende formulering 
Unionens navn er Dansk Hockey Union (forkortet DHU). Internationalt anvendes betegnelsen Danish Hockey 
Federation. 
 
DHU’s formål er at fremme og udvikle hockeysporten i Danmark. 

 
 

5. Forslag fra Bestyrelsen 
 
Forslag til ændring af formulering 
 
Unionens navn er Dansk Hockey Union (forkortet DHU). Internationalt anvendes betegnelsen Danish Hockey 
Federation. 
 
DHU’s formål er at organisere og fremme hockeysporten i Danmark. 

 
Forslag til ændring af DHU’s vedtægter: Kapitel 6 – Amatør- og 
Ordensudvalg, § 17 – Organisation: 

Motiveret begrundelse: 
Det er vigtigt, at de anker, der sendes til Amatør- og Ordensudvalget, kan behandles af uvildige personer … 
personer, der ikke selv er berørt af en tvist, for at sikre en oplevelse af retfærdig behandling. 
 
Det kan sikres ved enten at få en øget bredde i sammensætningen af udvalget og med færre restriktioner 
for, hvem der kan sidde i udvalget, eller ved at trække på det Amatør- og Ordensudvalg, som IKC (kontoret, 
hvor vores udviklingskonsulent og Sekretariat sidder) tilbyder mod betaling. Den sidste mulighed anses 
som værende den, der bedst sikrer, at vi inden for hockey-verdenen bruger vores ressourcer bedst muligt 
omkring vores egen sport, og at vi samtidig sikrer til stadighed at have en uvildig behandling af eventuelle 
sager. Udgiften for at trække på denne ydelse i IKC vil på årsbasis maksimalt beløbe sig til 3.000 kroner, 
uanset antallet af sager. 
 
Nuværende formulering 
Stk. 1 Amatør- og Ordensudvalget består af 3 medlemmer og en suppleant. De 3 medlemmer og suppleanten 
vælges på det ordinære repræsentantskabsmøde. Alle valg gælder for 2 år ad gangen. 
 
Stk. 2 Medlemmer og suppleant kan ikke være medlemmer af DHU’s bestyrelse eller udvalg under DHU, ej 
heller kan de være revisor. 
 
Stk. 3 Amatør- og Ordensudvalget vælger selv sin formand og næstformand. 

 



7     DHU Repræsentantskabsmøde 24. marts 2018 

 
6. Forslag 2 fra Bestyrelsen 

 
Forslag til ændring af formulering 
 
Stk. 1 Dansk Hockey Union benytter det uvildige Amatør- og Ordensudvalg, der er oprettet i DIF’s IKC 
(Idrættens Kompetence Center). 
 
Stk. 2 Dansk Hockey Union udpeger hvert år to personer, der kan bistå udvalget omkring forståelse af 
hockey-sporten og dens mekanismer. 

 
 
 
 


