
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dansk Arbejder Idrætsforbund 

 

 

§ 1: DAI Region Sjælland er en sammenslutning af foreninger under Dansk Arbejder Idrætsforbund beliggende i 

Region Sjælland. Regionskontorets hjemsted er Holbæk Kommune. 

 

§ 2: Regionens formål er at virke for udbredelse og udvikling af idrætstilbud med et socialt og 

sundhedsfremmende sigte samt varetage alle sager af fælles interesse i regionens område. 

 

 Dette gøres bl.a. ved: 

 

 at medvirke til dannelse af nye foreninger i regionen 

 at udskrive turneringer/stævner/ og regionsmesterskaber 

 at forestå aktiviteter mellem ligeværdige idrætsudøvere med respekt for hinanden og idrætsgrenenes 

konkurrenceregler 

 at udvikle samarbejde mellem regionens medlemsforeninger 

 at danne bindeled mellem regionens foreninger og forbundet 

 at tilvejebringe idrætssamarbejde på internationalt plan 

 at repræsentere regionens interesser over for de lokale myndigheder, forbund m.m. 

  

§ 3: Som ordinært medlem af DAI Region Sjælland og dermed af Dansk Arbejder Idrætsforbund optages enhver 

forening, der anerkender forbundets og regionens vedtægter og som opfylder betingelserne i ”Danmarks 

Idræts – Forbunds lovregulativ for specialforbundenes medlemsforeninger. 

 

 En forening, der ønsker at blive medlem, skal indsende ansøgning herom til regionen. Indmeldelsen er først 

gyldig, når den er godkendt af forbundet. 

 

 Ansøgningen skal være ledsaget af foreningens vedtægter og fortegnelse over bestyrelsen. 

 

 Udmeldelse sker skriftligt til regionen. Regionen/forbundet vil da bekræfte udmeldelsen, der dog kun kan 

anerkendes, såfremt gæld til forbundet og regionen er betalt. Sker udmeldelse efter 1. april medregnes 

kontingent for det pågældende år som eventuel gæld. 

 

§ 4: Alle medlemmer af DAI Region Sjælland skal betale kontingent, der fastsættes af regionsledelsen hvert år. 

 Kontingentet forfalder til betaling 31. marts. Nye medlemmer betaler ved indmeldelse. For foreninger, der 

optages efter 1. oktober vil kontingentet dække den resterende del af året, hvori optagelsen finder sted samt 

det efterfølgende kalenderår. 

 

§ 5: Regionens øverste myndighed Regionsledelsen, der består af: Regionsformand, Regionskasserer og 3 

medlemmer. 

 

 Regionen konstituerer sig på førstkommende møde efter valget med næstformand. Afgørelser træffes ved 

simpelt flertal, ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Regionsledelsen er kun 

beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede. 

 Regionsledelsen kan bestemme, at de valgte suppleanter deltager i Regionsledelsesmøderne uden stemmeret. 

 Medlemmer af Regionsledelsen har ret til at overvære alle møder i idrætsudvalgene og arrangementer 

arrangeret af regionen. 

 

 Regionsformanden og -kassereren udgør den daglige ansvarlige ledelse. 

 

Regionsledelsen kan nedsætte udvalg efter behov. 

 

I de idrætsgrene, hvor det efter Regionsledelsens vurdering er nødvendigt, og hvor der er aktivitet på 

regions- og/eller forbundsplan, oprettes et idrætsudvalg, der leder arbejdet i henhold til § 7 og  § 8. 

 



§ 6: Regionen tegnes økonomisk af Regionskassereren og -formanden, der hver især har fuldmagt.  

 Optagelse af gældsforpligtelser godkendes af Regionsledelsen og underskrives i forening af 

regionsformanden og -kassereren. Regionens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt 

for de af regionen indgåede forpligtelser, for hvilke alene regionen hæfter med dens respektive formue. 

 

§ 7: I hver idrætsgren afholdes idrætsmøde for de pågældende foreninger. 

 Idrætsmødet skal indvarsles mindst 1 mdr. før, og forslag, som ønskes behandlet på mødet skal være 

udvalgsformanden i hænde senest 14 dage før. 

 Ekstraordinært idrætsmøde kan indvarsles, når udvalget, regionsledelsen eller mindst 1/3 af de foreninger, 

der officielt dyrker den pågældende idræt skriftligt, og med angivelse af dagsorden, forlanger det. 

 På idrætsmødet behandles alt aktuelt stof, der vedrører den pågældende aktivitet, ligesom der foretages valg 

af medlemmer til regionens idrætsudvalg. Udvalget skal være af en sådan størrelse, at det svarer til udvalgets 

arbejdsområde og arbejdets omfang. 

 Alle valg gælder for 2 år, og genvalg kan finde sted.  

 På idrætsmødet kan der deltage 2 repræsentanter for hver forening, der officielt dyrker den pågældende 

aktivitet samt udvalget, med stemmeret. Endvidere kan forbundets og regionens ledelse deltage i mødet med 

taleret, men uden stemmeret. 

§ 8: Udvalget konstituerer sig efter mødet med de nødvendige poster; dog vælges der ikke kasserer, da det 

økonomiske varetages af regionskassereren. 

 Udvalget arrangerer under ansvar over for Regionsledelsen al aktivitet inden for sit område i.h.t. gældende 

bestemmelser i regionen og forbundet, udarbejder sammen med Regionsledelsen budget for sæsonen, og 

sørger for, at både region og forbund holdes orienteret om aktiviteterne mv. 

§ 9: Regionens øverste myndighed er Regionsgeneralforsamlingen, der afholdes én gang om året så vidt muligt i 

marts måned. Regionsgeneralforsamlingen skal bekendtgøres med mindst 1 måneds varsel. 

 Forslag, der ønskes behandlet på Regionsgeneralforsamlingen skal være indsendt til Regionsformanden 

senest 14 dage før generalforsamlingen. 

 Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af Regionsledelsen. 

 En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. 

 Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. 

 Forslag, der vedrører vedtægtsændringer, skal dog vedtages på Regionsgeneralforsamlingen med 2/3 flertal 

af de fremmødte stemmeberettigede personer. 

 På Regionsgeneralforsamlingen aflægger Regionsformanden beretning om arbejdet i den forløbne 

valgperiode, og regionskassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse. 

 På Regionsgeneralforsamlingen vælges Regionens ledelse, 2 suppleanter til ledelsen, 2 revisorer og 2 

revisorsuppleanter. 

 Alle valg gælder for 2 år, og genvalg kan finde sted. 

 Valgene foregår efter følgende plan: 

 På lige år vælges kasserer, 1 medlem, 1 suppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 

 På ulige år vælges formand, 2 medlemmer, 1 suppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 

 Ekstraordinær Regionsgeneralforsamling afholdes, når Regionsledelsen finder det nødvendigt, eller når 

mindst 1/3 af Regionens foreninger indsender skriftlig anmodning herom med angivelse af, hvad man 

ønsker behandlet. En ekstraordinær Regionsgeneralforsamling kan kun behandle sager, der er fremsat på 

dagsorden. 



 Hver forening, der har opfyldt sine forpligtigelser til såvel forbund som region har ret til at deltage i 

Regionsgeneralforsamlingen med 2 repræsentanter, der begge har tale- og stemmeret. Endvidere deltager 

Regionsledelsen, idrætsudvalgene og de 2 valgte revisorer i Regionsgeneralforsamlingen med taleret, men 

uden stemmeret. 

 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

 Regnskabsår er kalenderåret. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære regionsgeneralforsamling til 

godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning og underskrift af disse samt hele 

Regionsledelsen. 

 Der foretages en regnskabsmæssig (talmæssig) revision, kontrol af, at bilag og bogføring er i 

overensstemmelse med hinanden, og at beholdninger og værdier er til stede. 

§ 10: Forseelser mod turneringsreglementer og lignende afgøres af det pågældende idrætsudvalg. En udelukkelse, 

der godkendes af regionsledelsen, gælder for samtlige aktiviteter. 

 Forseelser angående økonomi behandles og afgøres af Regionsledelsen. 

§ 11: Foreninger skal give Regionen/Forbundet meddelelse om ændringer i kontaktoplysninger og ændringer i 

bestyrelsens sammensætning. 

 Hvor intet andet er foreskrevet i vedtægterne, er regionsledelsen bemyndiget til at træffe de fornødne 

afgørelser i henhold til forbundets love, som regionen er underlagt. 

§ 12: Beslutning om regionens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær 

generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling kan indkaldes, når regionsledelsen finder det 

nødvendigt, eller når mindst en 1/3 af regionens ordinære medlemsforeninger skriftligt begærer dette. Den 

ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes med mindst 1 måneds varsel. Mindst 2/3 af de fremmødte 

stemmer skal være enige om opløsningen. 

 I tilfælde af opløsning skal alle regionens aktiver deponeres i Dansk Arbejder Idrætsforbund og skal 

udleveres til en eventuel nystartet Region Sjælland. 

 

 

Vedtægter er vedtaget på regionsgeneralforsamlingen den ___________________  2011. 

 

 

 


