DEN DANSKE BILLARD UNION
VEDTÆGTER
2017-2018

§ 1 NAVN OG HJEMSTED
1.
Unionens navn er Den Danske Billard Union (forkortet DDBU). Stiftet den 27. februar 1934 i København.
2.
DDBU er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Confédération Européene de Billard (CEB), Union Mondialé
de Billard (UMB), International Billiards and Snooker Fédération (IBSF), European Billiards & Snooker Association
(EBSA), European Pocket Billiard Federation (EPBF) og World Pool-Billiard Association (WPA)
3.
DDBU repræsenterer alle discipliner inden for billardsporten.
4.
DDBU’s hjemsted er Idrættens Hus, Brøndby Kommune.

§ 2 FORMÅL
DDBU’s formål er inden for rammerne af DIF's love og med skyldig hensyntagen til de i § 1, stk. 2. nævnte
organisationers bestemmelser, at fremme interessen for organiseret billardspil, så det dyrkes under sportslige former.

§ 3 MEDLEMMER
1.
Som medlem af DDBU kan optages foreninger (klubber), hvori der spilles billard, jf. § 1 og § 2. Ansøgning om
medlemskab indgives skriftligt til forbundets bestyrelse, bilagt foreningens vedtægter. DDBU’s bestyrelse afgør om
en ansøger skal optages i forbundet. Et afslag på optagelse kan indklages til DDBUs Årsmøde til endelig afgørelse.
2.
Klubbernes vedtægter skal være således affattet, at de ikke strider mod DDBU's vedtægter og bestemmelser.
3.
Klubberne og disses medlemmer er pligtige til at gøre sig bekendt med og overholde DDBU's og DIF's vedtægter og
bestemmelser.
4.
Klubberne betaler kontingent til DDBU. Kontingentet fastsættes hvert år på årsmødet. Indmeldes en klub i DDBU
efter den 1. oktober i kalenderåret betales kr. 500 i kontingent for samme år.
5.
Kontingentet forfalder til betaling 1. februar.
6.
Udmeldelse af DDBU som skal ske skriftligt med mindst én måneds varsel skal være vedtaget af generalforsamlingen
i den pågældende klub.
Der skal vedlægges udskrift af klubbens protokol desangående.
Eksisterer et økonomisk mellemværende mellem klubben og DDBU og klubben hverken kan eller vil betale dette
træder §3 stk. 9 i kraft.

7.
Information om DDBU's bestyrelse og udvalg forefindes på DDBU's hjemmeside.
8.
Klubberne er pligtige til, efter påkrav, hvert år til DIF, at indsende de relevante oplysninger om medlemstal m.v.
Indsendes disse oplysninger ikke inden for den angivne tidsfrist idømmes klubben en bøde på kr.500.Såfremt bøden ikke indbetales rettidigt, kan klubbens medlemmer spærres for deltagelse i den nuværende sæsons
turneringer.
Undlader klubben at indsende de af DIF krævede oplysninger på 2 hinanden følgende år slettes klubben af DIF, og
dermed også af DDBU.
9.
Foreningskonkurser:
En foreningskonkurs skal have konsekvenser for en nystiftet forening, når der foreligger et nærtstående forhold, dvs.
når der i realiteten er tale om samme ledelse, samme medlemskreds mv. som i den konkursramte klub.
En konkurs medfører at alle hold trækkes og sættes på bundlinjen. Holdenes allerede gennemførte kampe nulstilles.
Gældende for den konkursramte klub.
Den nystiftede forening fremsender ansøgning om medlemskab af DDBU i henhold til gældende vedtægter § 3 stk. 1.
10.
Ved restancer udover 3 måneder kan klubber/klubmedlemmer/enkeltpersoner spærres for videre turneringsdeltagelse.
§ 4 ÅRSMØDET
1.
Årsmødet er DDBU's højeste myndighed, og kun dette kan vedtage og ændre DDBU’s vedtægter.
2.
Årsmødet afholdes hvert år i maj eller juni måned.
3.
Indkaldelse til årsmødet skal ske med mindst 2 måneders varsel ved skriftlig eller elektronisk henvendelse til
klubberne.
I denne indkaldelse skal det meddeles hvilke medlemmer i bestyrelse og udvalg, der ikke genopstiller, samt hvem
bestyrelsen anbefaler til de vakante poster.
4.
Årsmødet sammensættes af bestyrelsen, de faste udvalg, revisorer samt 2 delegerede fra hver klub med indtil 50
medlemmer og derefter med yderligere 1 delegeret for hver påbegyndt 50 medlemmer derudover. En klub kan max.
have 5 delegerede. Medlemstallet er tallet pr. 31.12 indberettet til DIF.
5.
Udvalgsmedlemmerne og revisorerne har taleret, men ingen stemmeret.
6.
Bestyrelsen kan meddele særligt indbudte personer taleret på årsmødet.

7.
Klubber skal senest 14 dage inden årsmødets afholdelse meddele navnene på deres delegerede og gæster til DDBU's
sekretariat. Navneændringer meddeles på dagen for årsmødet.
8.
Dagsorden for det ordinære årsmøde skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af mødesekretær.
3. Prøvelse af mandater.
4. Bestyrelsens beretning til godkendelse.
5. Ordensudvalgets og Sportsappeludvalgets beretninger til orientering.
6. Regnskabsaflæggelse til godkendelse.
7. Vedtagelse af politikkatalog.
8. Indkomne forslag.
9. Forslag til vedtægtsændringer
10. Rapportering fra temamøderne jf. § 5
11. Budgetforelæggelse, godkendelse af gebyrer og kontingenter
12. Valg
Bestyrelsesmedlemmer
Udvalgsformænd til:
- Aktivitetsudvalg
- Eliteudvalget
Pooludvalget
Snookerudvalget
-Turneringsudvalg
- Ordensudvalg
Ordensudvalgssuppleanter
- Sportsappeludvalg
- Revisorer
- Revisorsuppleanter
13. Eventuelt

9.
Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen, og kan vælges uden for medlemskredsen.
10.
Bestyrelsens organisatoriske beretning, regnskab, budgetforslag, forslag til politikkatalog og indkomne forslag samt
Ordensudvalgets og Sports- og Appeludvalgets beretninger tilsendes klubberne senest 14 dage før årsmødet.
11.
Bestyrelsens beretning og regnskab kommenteres og skal godkendes jf. dagsordenens pkt. 4 og pkt. 6.

12.
Ved alle afgørelser på årsmødet gælder simpelt stemmeflertal, herfra dog undtaget afstemninger om ændring af
vedtægterne, hvor det til vedtagelse af forslaget kræves, at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede
delegerede stemmer for forslaget.
13.
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal skriftlig afstemning foretages, når mindst 6 delegerede kræver
det. Ligeledes skal valg til tillidsposter foregå skriftligt, såfremt mere end 1 kandidat er opstillet til de enkelte poster.
14.
Hvert bestyrelsesmedlem og klubdelegerede har 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
15.
Forslag, herunder forslag til valg, der ønskes behandlet på årsmødet, skal indsendes til DDBU’s sekretariat senest 1
måned forud for årsmødet. Forslag kan kun fremsættes af DDBU’s og klubbernes bestyrelser.
16.
Fristen for indsendelse af kandidater til valg på 1 måned bortfalder, såfremt en allerede valgt person stiller til en anden
post i bestyrelsen og vælges hertil. Kandidater til den vakante post kan opstilles på selve årsmødet. Det samme gælder
såfremt et bestyrelsesmedlem trækker sig op til eller på årsmødet.
§ 5 TEMAMØDER
På årsmødedagen eller umiddelbart forud for årsmødet kan afholdes temamøder. Der afholdes temamøder i
keglebillard, 3-bande carambole, snooker og pool samt i andre emner efter behov.
Møderne ledes af en af bestyrelsen udpeget person, og møderne har til formål at udveksle erfaringer, udvikle ideer og
komme med eventuelle forslag til handlinger herunder ideer til Turneringsudvalget.
Temamødernes deltagerkreds er identisk med deltagerkredsen på årsmødet, men bestyrelsen kan indbydes andre
personer til at deltage.
§ 6 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØDE
1.
Ekstraordinært årsmøde afholdes, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer eller når mindst 25% af klubberne skønner det
nødvendigt.
Der skal fremlægges en motiveret dagsorden.
2.
Ekstraordinært årsmøde afholdes senest 1 måned efter anmodning, og indkaldes med mindst 14 dages varsel.
Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for mødet.
3.
Det ekstraordinære årsmøde er beslutningsdygtigt uanset antallet af de fremmødte stemmeberettigede

§ 7 VALG
1.
På det ordinære årsmøde foretages valg til:
1. Bestyrelsen
2. Ordensudvalget, herunder suppleanter
3. Sports- og Appeludvalget
4. Revisorer og revisorsuppleant
Ad 1:
Bestyrelsen består af 9 personer, der vælges direkte til følgende poster:
-Formand
-Næstformand
-Kasserer
-Aktivitetsudvalgsformand
-Eliteudvalgsformand
Herunder 1 repræsentant for Pooludvalget og 1 repræsentant for Snookerudvalget.
-Turneringsudvalgsformand
- Bestyrelsesmedlem
I lige år vælges: formand, turneringsudvalgsformand, formand for pooludvalget og aktivitetsudvalgsformand
I ulige år vælges: næstformand, kasserer, eliteudvalgsformand, formand for snookerudvalget og bestyrelsesmedlem
Ad 2:
Ordensudvalget vælges for 3 år ad gangen og afgår efter tur.
Der vælges 1 særskilt formand samt 2 medlemmer.
Der vælges 2 suppleanter
Sportsappeludvalget vælges for 3 år af gangen og afgår efter tur.
Der vælges 1 særskilt formand samt 4 medlemmer.
Ved afgang fra udvalget supplerer udvalget sig selv.
Supplerende medlemmer vælges på det førstkommende årsmøde.
Ad. 3:
2 interne revisorer og 1 suppleant vælges hvert år.
2.
Alle personer under DDBU, der er myndige, er valgbare. Genvalg kan finde sted.
3.
Ikke delegerede kan vælges, forudsat skriftligt tilsagn foreligger fra den/de pågældende.

§ 8 LEDELSE: BESTYRELSE, FORRETNINGSUDVALG, REGIONSKOORDINATORER M. FL.
A. BESTYRELSEN
1.
DDBU's bestyrelse består af 9 personer valgt på årsmødet. Hvis et bestyrelsesmedlem permanent nedlægger sit hverv i
en valgperiode vil bestyrelsen foretage en ny konstituering, som er gældende frem til næste årsmøde.
2.
Bestyrelsen har ansvaret for:
- Udarbejdelse af forslag til politikkatalog.
- At opstille overordnede mål, strategier og handlingsplaner
- At udarbejde oplæg til rammebudget
- Information og PR
- Aktivitetsarbejdet
- Talent/elitearbejdet
- Turneringsvirksomheden
- Uddannelsesvirksomheden
- Godkendelse af:
- Medlemmer af Eliteudvalget
- Koordinatorer til turneringsudvalget
- Medlemmer af Aktivitetsudvalget
3.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der udarbejdes en beskrivelse af arbejdsområdet for hver
bestyrelsespost. Bestyrelsen fastsætter den politiske ansvarlige for Information/PR og Sponsorarbejde
4.
DDBU tegnes af formanden og i dennes fravær af næstformanden. I sager der angår køb, salg eller pantsætning af fast
ejendom eller løsøre med værdi over kr. 100.000, tegnes unionen af forretningsudvalget i forening.
5.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 7 medlemmer er til stede og mindst ét FU medlem
6.
Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
7.
Der afholdes mindst 3 bestyrelsesmøder om året.
8.
Over bestyrelsens møder føres en protokol.
9.
Formanden og kassereren kan ikke samtidig beklæde en tilsvarende post i en klub.
10.
Bestyrelsen kan nedsætte særlige udvalg i fornødent omfang og udstyre det med de
beføjelser, som bestyrelsen finder nødvendige.
B. FORRETNINGSUDVALGET

11.
Formand, næstformand og kasserer udgør tilsammen DDBU’s forretningsudvalg (FU).
12.
Forretningsudvalgets opgaver og ansvar:
- Overordnet koordinering af DDBU's virksomhed
- Sekretariatet
- Regnskab og økonomi
- Sponsorer
- Nationalt arbejde
- Internationalt arbejde
13.
Formanden indkalder til FU møder efter behov. FU fører en beslutningsprotokol over deres møder.
14.
Forretningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.
15.
Forretningsudvalget er kun beslutningsdygtig, når mindst 2 medlemmer deltager i beslutningsprocessen.
16.
Forretningsudvalget kan meddele prokura.
C: REGIONSKOORDINATORER
17.
DDBU er en enhed.
Turneringsudvalget har ansvaret for udskrivningen af turneringer i henhold til det til en hver tid gældende
turneringsreglement.
Turneringsudvalget udpeger selv sine medlemmer og koordinatorer. Aktivitetsudvalget udpeger selv sine medlemmer.
Eliteudvalget består af formanden for udvalget, formanden for turneringsudvalget og bestyrelsesmedlemmerne for
pool og snooker. Udvalget kan bestå af flere medlemmer.

D: AKTIVITETSUDVALGET
18.
Aktivitetsudvalgsformanden vælges på årsmødet.
19.
Udvalget skal:
- styrke, udvikle, servicere og rådgive klubberne i deres daglige arbejde
- fastholde og rekruttere medlemmer i samarbejde med klubberne
- oprette nye klubber
- finde nye potentielle målgrupper
- dyrke samarbejdet med eksterne partnere
- uddanne og inspirere instruktører, klubledere og billardspillere
- udarbejde uddannelsesmateriale til alle
- i øvrigt at udmønte de fastlagte politikker og strategier på aktivitetsområdet til konkrete mål og
handlinger.
E: ELITEUDVALGET
20.
Eliteudvalgsformanden vælges på årsmødet.
21.
Udvalget skal:
- udarbejde målsætninger og kriterier for internationale spillere og følge op på dette
- udarbejde målsætninger og kriterier for talentudvikling og følge op på dette
- udvikle samarbejdet med Team Danmark
- i øvrigt at udmønte de fastlagte politikker og strategier på talent/eliteområdet til konkrete mål og
handlinger.
F: TURNERINGSUDVALGET
22.
Turneringsudvalgsformanden vælges på årsmødet.
23.
Udvalget skal:
- tilbyde turneringer på alle niveauer og udfærdige et turneringsreglement, som hvert år skal godkendes af DDBUs
bestyrelse
- sørge for ens turneringsregler og ens turneringsadministration i hele landet
- udvikle nye turneringstilbud
- i øvrigt at udmønte de fastlagte politikker og strategier på turneringsområdet til konkrete mål og handlinger.
§ 9 SEKRETARIAT
1.
Til bistand for bestyrelsen etableres et sekretariat.

2.
Alle henvendelser til DDBU sker gennem sekretariatet, hvor registrering og videreekspedition finder sted.
§ 10 REGNSKAB OG REVISION
1.
Regnskabsåret er kalenderåret.
2.
Bestyrelsen er forpligtiget til at anbringe DDBU’s midler bedst muligt økonomisk og i henseende til sikkerhed.
3.
Til forelæggelse for årsmødet skal bestyrelsen hvert år udarbejde et budgetforslag for det kommende regnskabsår.
4.
Regnskabet skal være afsluttet og overgivet til revisionen senest den 1. marts. Revisionen skal være afsluttet senest
den 1. april.
5.
Regnskabet skal revideres af, som minimum en registreret revisor.
6.
De interne revisorer skal året igennem løbende orienteres om regnskabet og skal, når endeligt regnskab foreligger
gennemgå dette med kassereren.
7.
En af de interne revisorer bør være til stede på årsmødet.
8.
De interne revisorer har ret til at foretage uanmeldte bogholderieftersyn.
§ 11 ORDENSUDVALG
1.
Ordensudvalget vælges af Årsmødet og består af 1 formand og 2 medlemmer. Desuden vælges 2 suppleanter.
Formanden vælges særskilt.
2.
Et medlem eller en suppleant i Ordensudvalget kan ikke samtidig være medlem af DDBU’s bestyrelse, udvalg eller
underudvalg. Ingen kan deltage i behandlingen af en sag, hvis der foreligger omstændigheder, som er egnede til at
vække tvivl om vedkommendes upartiskhed3.
3.
Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden. Dog skal alle sager ekspederes gennem DDBU's sekretariat
4.
Til vedtagelse af en gyldig beslutning kræves, at hele udvalget deltager i beslutningsprocessen.

5.
Ordensudvalget behandler sager, der vedrører forståelse, efterlevelse og administration af DDBU’s vedtægter.
Konflikter imellem klubber; eller mellem klub og klubmedlem; eller mellem klub og DDBU; eller hvor underudvalg
under DDBU er part, afgøres af DDBU’s forretningsudvalg.
Forretningsudvalget beslutter om den indbragte sag skal have opsættende virkning.
DDBU’s forretningsudvalgs kendelse kan appelleres til Ordensudvalget.
Ordensudvalget kan af egen drift optage en sag til behandling.

6.
Enhver person eller organisation under DDBU er berettiget til at indbringe sager, der er omfattet af stk. 5, for
udvalget.
.

7.
Afgørelser afsagt af forretningsudvalget skal appelleres til Ordensudvalget inden 4 uger, efter at parten er blevet
bekendt med den afgørelse der klages over.
8.
Sager, der ønskes behandlet af Ordensudvalget, skal fremsendes til DDBU’s sekretariat, som uopholdeligt sender
sagerne til medlemmerne af Ordensudvalget. Formanden skal snarest efter sagens modtagelse igangsætte
sagsbehandlingen.
9.
Udvalget kan, under en sags behandling, indhente alle de oplysninger det finder fornødent, og såvel klubber som
enkelte medlemmer skal besvare udvalgets forespørgsler i så henseende inden den dato udvalget måtte fastsætte.
Sagsbehandling og afsigelse af kendelse skal ske hurtigst muligt.

10.
Som udgangspunkt træffer udvalget sine afgørelser på basis af de indhentede skriftlige sagsakter.
Hvis udvalget skønner det, eller en af sagens parter begærer det, kan udvalget beslutte at parterne kan fremlægge sin
sag mundtlig. Udvalget afgør om fremlæggelsen sker ved personligt fremmøde eller ved hjælp af elektronisk
kommunikation.
Såfremt der er mundtlig sagsfremstilling er der offentlighed med mindre udvalget selv eller efter begæring fra en af
parterne måtte beslutte, at sagsfremstillingen skal foregå for lukkede døre.
Såfremt sagsfremstillingen foregår for åbne døre, kan udvalget træffe beslutning om referatforbud og/eller
navneforbud.
11.
Ordensudvalget kan, såfremt sagen efter sin karakter egner sig dertil, indlede sin behandling af sagen med at søge at
mægle mellem parterne (meditation).
12.
Udvalget er pligtigt til at føre protokol over alle henvendelser og sager samt disses afgørelser.
13.
Alle kendelser tilstilles parterne og DDBU's bestyrelse skriftligt.

14.
Parterne bærer selv egne omkostninger i forbindelse med sagsbehandlingen i udvalget.
15.
Ordensudvalgets kendelser kan appelleres til DIF's Appeludvalg i henhold til DIF’s love.
(Se note sidst i DDBU’s vedtægter)
Parterne skal i forbindelse med afgørelse gøres opmærksom på denne klagemulighed.
16.
Anke til Danmarks Idræts-Forbunds appeludvalg har kun opsættende virkning, såfremt Ordensudvalget træffer
beslutning herom.
§12 SPORTS - APPELUDVALG – TURNERINGER
1.
Sports- og Appeludvalget vælges af Årsmødet og består af 1 formand og 4 medlemmer. Formanden vælges særskilt.
2.
Et medlem i Sports - Appeludvalget kan ikke samtidig være medlem af DDBU’s bestyrelse, udvalg eller underudvalg.
Ingen kan deltage i behandlingen af en sag, hvis der foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om
vedkommendes upartiskhed.
3.
Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden. Dog skal alle sager ekspederes gennem DDBU's sekretariat.
4.
Til vedtagelse af en gyldig beslutning kræves, at hele udvalget deltager i beslutningsprocessen.
5.
Sports - Appeludvalget behandler sager, der vedrører forståelse og efterlevelse af DDBU’s turneringsreglement.
Første instans er DDBU’s turneringsudvalg. Afgørelser herfra kan appelleres til Sports - Appeludvalget.
DDBU’s turneringsudvalg beslutter om den indbragte sag skal have opsættende virkning. Sports - Appeludvalget
afgørelser er endelige.

6.
Enhver klub under DDBU er berettiget til at indbringe sager, der er omfattet af stk. 5, for Sports – Appeludvalget.

7.
Indbringelse af sager for Sports - Appeludvalget skal ske senest 2 dage efter modtaget afgørelse fra
Turneringsudvalget. Sports- og Appeludvalget fremsender sin afgørelse senest 4 dage efter modtagelse af
indbringelsen.
8.
Sager, der ønskes behandlet af Sports - Appeludvalget, skal fremsendes til DDBU's sekretariat, som uopholdeligt
videreekspederer sagerne til formanden for Sports - Appeludvalget, der indkalder til møde snarest efter sagens
modtagelse.

9.
Udvalget kan, under en sags behandling, indhente alle de oplysninger det finder fornødent, og såvel klubber som
enkelte medlemmer skal besvare udvalgets forespørgsler i så henseende inden den dato udvalget måtte fastsætte.
Sagsbehandling og afsigelse af kendelse skal ske hurtigst muligt.

10.
Udvalgets møder er offentlige, med mindre udvalget selv eller efter begæring fra en af parterne måtte beslutte, at
mødet skal foregå for lukkede døre. Såfremt behandlingen foregår for åbne døre, kan udvalget træffe beslutning
om referatforbud og/eller navneforbud.
11.
Sports - Appeludvalget kan, såfremt sagen efter sin karakter egner sig dertil, indlede sin behandling af sagen med at
søge at mægle mellem parterne (meditation).

12.
Udvalget er pligtigt til at føre protokol over alle henvendelser og sager samt disses afgørelser.
13.
Alle kendelser tilstilles parterne og DDBU's bestyrelse skriftligt.
14.
Parterne bærer selv egne omkostninger i forbindelse med sagsbehandlingen i udvalget.
§ 13 ÆRESMEDLEMSSKAB
1.
DDBU's hæderstegn i guld (indstiftet i 1946 på foranledning af idé af daværende næstformand og sekretær i DDBU,
Axel Falvig).
2.
Tildeles medlemmer som gennem en årrække har gjort en fortjenstfuld indsats for billardsporten.
3.
Tildeling af hæderstegnet kræver en 100 % tilsluttet afgørelse af DDBU's bestyrelse.
4.
Hæderstegnet giver indehaveren status af: Æresmedlem af Den Danske Billard Union.
5.
Indehaveren modtager tillige et særligt formuleret æresdiplom og har fri adgangsret til samtlige billardstævner under
DDBU og taleret på DDBU's årsmøder.
§ 14 SÆRLIGE BESTEMMELSER
1.
Klubber må ikke rette henvendelse til DDBU's samarbejdspartnere i DDBU’s navn uden skriftlig tilladelse fra DDBU.
2.
Det henstilles at spillere som er registreret som medlemmer i DDBU ved deltagelse i turneringer udenfor DDBU's regi
udviser en opførsel, der er i overensstemmelse med god billard etik.

Såfremt en spiller melder afbud eller udebliver fra en DDBU turnering for i stedet at deltage i en turnering udenfor
DDBU regi idømmes spilleren karantæne fra alle aktiviteter i DDBU for den indeværende og kommende sæson.
3.
Team Danmark står for salg og markedsføring af rettighederne til at vise nyhedsindslag (op til 10 minutter) fra
begivenheder der er ejet af DDBU. DDBU ejer samtlige lyd og billedrettigheder til alle arrangementer der er
udskrevet af DDBU. Rettighederne til nyhedsindslag kan ikke overdrages uden tilladelse fra DDBU. Overdragelser af
rettigheder vedr. transmissioner og streaming aftales med DDBU.
4.
For overtrædelser af DDBU's, og de i § 1 stk. 2 nævnte organisationers vedtægter og turneringsreglementer, kan
DDBU's bestyrelse idømme, en klub eller et klubmedlem en reprimande og/eller bøde. I gentagelsestilfælde kan den
samlede bestyrelse skærpe straffen til en tidsbestemt udelukkelse fra alle DDBU- arrangementer undtagen DDBU's
årsmøde.

§ 15 OPLØSNING
1.
Bestemmelse om DDBU's opløsning kan kun tages på et i dette øjemed indkaldt ekstraordinært årsmøde.
2.
For at dette ekstraordinære årsmøde skal være beslutningsdygtigt kræves, at mindst halvdelen af de
stemmeberettigede klubber i Danmark er til stede.
3.
Til forslagets vedtagelse kræves, at 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
4.
Er det ekstraordinære årsmøde ikke beslutningsdygtigt, og der på dette opnås det fornødne flertal for forslagets
vedtagelse, indkaldes til et nyt årsmøde.
5.
På dette årsmøde kan beslutning tages, når 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget, uanset hvilket antal
stemmeberettigede, der er til stede.
6.
Vedtages DDBU's opløsning tilfalder Unionens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, Danmarks
Idræts-Forbund eller en fond til genskabelse af organiseret billardsport, administreret af Danmarks Idræts-Forbund.
Vedtaget den 11. maj 1986 i Idrættens Hus, og afløser de tidligere vedtægter.
Ændret den 14. juni 1987 i Fredericia. Den 5. juni 1988 i Brøndby. Den 4. juni 1989 i Århus. Den 10. juni 1990 i Brøndby.
Den 2. Juni 1991 i Odense. Den 14. juni 1992 i Brøndby. Den 19. juni 1994 i Brøndby. Den 21. maj 1995 i Vejle. Den 2. juni
1996 i Brøndby. Den 17. maj. 1998 i Vejle. Den 6. juni 1999 i Brøndby. Den 17. juni 2001 i Brøndby. Den 13. juni 2004 i
Vissenbjerg. Den 18. juni 2006 i Vejle. Den 13. juni 2009 i Brøndby. Den 12. juni 2010 i Fredericia. Den 4. juni 2011 i Brøndby.
Den 9. juni 2012 i Fredericia. Den 14. juni 2014 i Fredericia. Den 6. Juni 2015 i Brøndby. Den 4. juni 2016 i Vissenbjerg.

UDDRAG AF DIF’S LOVE - APPELUDVALGET
APPELUDVALGET § 24
Stk. 1 En afgørelse truffet af en medlemsorganisations ordensudvalg, et dertil svarende organ i en
medlemsorganisation, Dopingnævnet, Danmarks Idræts-Forbunds bestyrelse eller Danmarks Idræts-Forbunds
repræsentantskab kan indbringes for appel-udvalget. Fristen er fire uger efter, at den, som ønsker at indbringe en
afgørelse, har modtaget denne.
Yderligere informationer: www.dif.dk / love side 12

