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Vedtægter for Dansk Arbejder Idrætsforbund i Region Syddanmark  

§ 1 

Navn og hjemsted 
DAI Region Syddanmark er en sammenslutning af foreninger under Dansk Arbejder Idrætsforbund i Region 

Syddanmark. Hjemsted for Region Syddanmark er Odense kommune.  

§ 2 

Formål 
Formålet for DAI Region Syddanmark er at virke for udbredelse af amatøridrætten med et socialt sigte og give 

amatøridrætten gode betingelser i regionen samt varetage alle sager af fælles interesse blandt 

medlemsforeningerne i DAI Region Syddanmark. Under amatøridrætten regnes motions- og konkurrenceidræt 

som ligeværdige elementer. Dette gøres blandt andet ved at udvikle samarbejdet mellem Regionens foreninger 

og danne bindeled mellem disse og Forbundet samt organisationerne som DAI samarbejder med. Helt konkret er 

formålet… 

• At medvirke til dannelse af nye foreninger i regionen 

• At udskrive stævner, turneringer og regionsmesterskaber 

• At tilvejebringe et samarbejde på internationalt plan 

• At repræsentere regionens idrætslige interesser overfor de lokale myndigheder 

• At tilvejebringe samarbejde mellem de forskellige idrætsgrene i regionen  

§ 3 

Medlemskab 
Alle foreninger, der anerkender DAI Forbundets og DAI Region Syddanmarks vedtægter, bestemmelser og 

reglementer kan blive medlem af DAI Region Syddanmark og dermed DAI. En forening som ønsker at være 

medlem af DAI Region Syddanmark skal sende skriftlig indmeldelse til DAI Forbundet med vedtægter og 

fortegnelse over bestyrelse.  

Efter indstilling fra Forbundet skal anmodning om optagelse til udtalelse i regionsledelsen. Forbundets svar på 

anmodning om optagelse skal foreligge senest 4 uger efter at begæring er modtaget på Forbundets kontor. 

Foreninger under DAI skal lade sig registrere under Danmarks Idrætsforbund (DIF) som DAI-medlem en gang årligt 

inden den fastsatte tidsfrist.  

Ønsker en forening at melde sig ud af DAI, skal dette ske skriftligt til Forbundet der kun kan godkende dette, hvis 

foreningen har bragt sine økonomiske og sportslige forhold i orden til Forbundet og Regionen. Sker udmeldelse 

efter 1. april medregnes kontingent for det pågældende år som evt. gæld.  

Ingen forening under DAI Region Syddanmark må i deres navn eller logo bruge navnet DAI.  

Foreninger, som økonomisk støtter DAI Region Syddanmark, kan optages som kollektive medlemmer. 

Medlemskabet giver ret til at overvære Regionens møder og arrangementer, dog uden stemmeret.  

DAI Forbundet oplyser Danmarks Idrætsforbund om enhver til- og afgang af foreninger.  

§ 4 

Kontingent og gebyrer 
Kontingent til Region og Forbund opkræves af Forbundet. Kontingentet forfalder til betaling senest den 31. marts.  



 

 

Nye medlemmer betaler ved indmeldelsen. For foreninger der optages efter 1. oktober, vil kontingentet dække 

den resterende del af året, hvori optagelsen finder sted samt det efterfølgende kalenderår.  

I øvrigt må foreninger der deltager i turneringer, stævner, konkurrencer mv. arrangeret af Regionens idrætsudvalg 

til enhver tid betale deltagergebyrerne fastsat af regionsledelsen eller idrætsudvalgene.  

§ 5 

Regionsledelse 
Regionens daglige ledelse varetages af regionsledelsen, der består af: Formand, næstformand, kasserer samt 4 

menige medlemmer  

Udtræder et medlem i valgperioden, indtræder en af suppleanterne i regionsledelsen. Udtræder formand, 

næstformand eller kasserer i valgperioden vælger regionsledelsen en ny person til posten blandt regionsledelsens 

øvrige medlemmer. Udtræder kassereren i valgperioden kan regionsledelsen vælge at overdrage opgaven 

midlertidigt til en person udenfor regionsledelsen, indtil ny kasserer kan vælges. En ny formand, næstformand 

eller kasserer varetager posten frem til næste ordinære valg. 

Regionsledelsen er bemyndiget til at udpege en eller flere personer til alene eller i fællesskab at kunne disponere 

over foreningens formue. 

Regionsledelsen er bemyndiget til at udpege et eller flere personer til alene eller i fællesskab at kunne disponere 

over foreningens midler via elektroniske bankprodukter. 

Regionsledelsen kan bestemme om de valgte suppleanter deltager i regionsmøderne (uden stemmeret).  

Regionsledelsen leder og administrerer Regionen i overensstemmelse med vedtægter samt generalforsamlingens 

vedtagelser og afgør alle tvivlsspørgsmål der opstår.  

Regionsledelsen varetager den løbende fornyelse af Regionens aktivitetsområder og image; herunder 

nedsættelse af udvalg.  

Regionen hæfter kun med sin formue. Regionsledelsen, udvalgsmedlemmer og foreninger hæfter ikke personligt 

for evt. gæld i DAI Region Syddanmark.  

Regnskabet for det foregående kalenderår skal revideres af eksternt revisionsfirma inden generalforsamlingen.  

§ 6 

Idrætsudvalg 
For samtlige idrætsgrene, der dyrkes af foreninger i Regionen oprettes et idrætsudvalg el. ad hoc udvalg under 

regionsledelsen.  

Idrætsudvalget arrangerer al idræt indenfor sit område i.h.t. gældende bestemmelser i Region og Forbund. Der 

udarbejdes budget for det kommende år i samarbejde med Regionens kasserer.  

Idrætsudvalgene varetager selv deres ungdomsarbejde.  

Et idrætsudvalg består af mindst tre medlemmer, en formand og to menige medlemmer. Alle tre vælges på det 

årlige idrætsmøde i den pågældende idrætsgren. Der vælges ikke kasserer, da økonomiske forhold varetages af 

Regionens kasserer i samråd med udvalget. Udtræder et medlem i valgperioden, overtager en af suppleanterne 

pladsen. Udtræder formand eller kontaktperson til Forbundet i valgperioden vælger udvalget en ny person til 

posten blandt udvalgets medlemmer, og denne person varetager posten frem til næste ordinære valg. 

En gang i kvartalet skal idrætsudvalgene foretage økonomisk afregning med bilag til regionskassereren.  



 

 

Idrætsudvalgene er økonomisk ansvarlige overfor regionsledelsen.  

Regionsledelsen har ret til at lade sig repræsentere ved idrætsudvalgenes møder (uden stemmeret).  

Idrætsudvalgene er forpligtet til at informere regionsledelsen om afholdelse af møder, stævner, turneringer og 

andre arrangementer. 

§ 7 

Idrætsmøde 
For hvert idrætsudvalg afholdes idrætsmøde hvert år i perioden 1. februar – 15. marts. Mødet indkaldes med 

mindst 4 ugers varsel af de respektive idrætsudvalg.  

Idrætsudvalgene fastlægger selv idrætsmødets dagsorden, der dog skal indeholde følgende punkter:  

1. Valg af dirigent  

2. Valg af referent  

3. Valg af stemmeudvalg  

4. Fremlæggelse af beretning  

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget  

6. Indkomne forslag  

7. Indkomne forslag der ønskes behandlet på Forbundets kongres 

8. Valg af formand  

9. Valg af 2 medlemmer  

10. Valg af kontaktperson, der varetager forbundsarbejde. Kontaktpersonen vælges blandt de 3 nyvalgte 

udvalgsmedlemmer  

11. Valg af 2 suppleanter 

12. Valg af 3 repræsentanter til Regionens generalforsamling  

13. Eventuelt.  

Alle valg er for 2 år med undtagelse af suppleanter der vælges for 1 år.  

I lige år vælges: Formand, 2 medlemmer samt 2 suppleanter.  

I ulige år vælges: 2 suppleanter.  

Ved valg kan vælges en ikke tilstedeværende, når vedkommende har givet skriftligt tilsagn.  

Vedtagne forslag til Forbundets kongres sendes til regionsledelsen, som sender dem videre til forbundet.  

§ 8 

Ordinær generalforsamling 
DAI Region Syddanmarks højeste myndighed er Regionens generalforsamling, der afholdes én gang årligt senest 

ved udgangen af april måned. Generalforsamlingen, der indkaldes af regionsledelsen, skal bekendtgøres senest 2 

måneder før generalforsamlingen afholdes ved opslag på Regionens hjemmeside og via mail til 

medlemsforeningernes officielle mailadresse. Regionsledelsen fastsætter tid og sted for generalforsamlingen.  

Forslag, der ønskes behandlet skal være regionsledelsen i hænde senest 1 måned før generalforsamlingen 

afholdes.  

Regionsledelsen udarbejder en regionsmappe bestående af dagsorden, beretning og regnskab forud for 

generalforsamlingen. Regionsmappen fremlægges til gennemsyn på regionskontoret senest 14 dage før 

generalforsamlingen samt på regionens hjemmeside. Foreninger, regionsledelse og udvalgsmedlemmer som 



 

 

tilmelder sig generalforsamlingen modtager automatisk regionsmappen via mail. Herudover udsendes 

regionsmappen efter ønske.  

Indkomne forslag udsendes til alle foreninger, regionsledelsen og udvalg via mail og offentliggøres på Regionens 

hjemmeside senest 8 dage før mødet.  

Dagsorden for generalforsamling:  

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Godkendelse af forretningsorden 

4. Fremlæggelse af beretning 

5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 

6. Indkomne forslag 

7. Valg af formand  

8. Valg af næstformand 

9. Valg af kasserer 

10. Valg af medlemmer til regionsledelsen  

11. Valg af suppleanter til regionsledelsen  

12. Eventuelt.  

Alle valg er for 2 år med undtagelse af suppleanter der vælges for 1 år.  

I lige år vælges: Regionsformand, 2 medlemmer samt 2 suppleanter 

I ulige år vælges: Næstformand, kasserer, 2 medlemmer samt 2 suppleanter  

Ved valg kan vælges en ikke tilstedeværende, når vedkommende har givet skriftligt tilsagn herom.  

Hver forening, der har opfyldt sine forpligtelser til Forbund og Region, har ret til at sende 3 repræsentanter til 

generalforsamlingen. Ligeledes har de enkelte idrætsudvalg ret til at sende 3 repræsentanter. Alle forenings- og 

udvalgsrepræsentanter og regionsledelsen har tale- og stemmeret. Regionsledelsen har dog ikke stemmeret 

under dagsordenens punkt 4.  

Udvalgsmedlemmer har ret til at overvære generalforsamlingen med taleret, men uden stemmeret.  

Forbundets ledelse og inviterede gæster kan deltage i generalforsamlingen med taleret, men uden stemmeret. 

Alle sager på generalforsamlingen afgøres ved almindeligt stemmeflertal. 

§ 9 

Ekstraordinær generalforsamling 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når regionsledelsen finder det nødvendigt, eller mindst 1/3 af 

Regionens foreninger indsender skriftlig anmodning med angivelse af, hvad man ønsker behandlet. En 

ekstraordinær generalforsamling kan kun behandle sager, der er sat på dagsorden. 

Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår øvrige krav til 

indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære 

generalforsamling. 



 

 

§ 10 

Protester 
Alle protester fra foreninger eller deres medlemmer under DAI Region Syddanmark skal indgives skriftligt til 

regionsledelsen ledsaget af et depositum på kr. 200. Sager der vedrører det sportslige behandles af det 

pågældende idrætsudvalg, der videresender afgørelsen til regionsledelsen. Hvis foreningen vinder protesten, 

tilbagebetales depositum. Enhver afgørelse truffet af regionsledelsen kan inden 4 uger efter at der er givet 

meddelelse om kendelsen appelleres til DAI Forbundets appeludvalg.  

§ 11 

Udelukkelse og eksklusion 
Medlemmer, der overtræder Forbundets eller Regionens vedtægter kan udelukkes fra turneringer, stævner og 

konkurrencer i et tidsrum som fastsættes af regionsledelsen og i gentagne tilfælde ekskluderes.  

Forseelser mod turneringsreglementet og lignende bestemmelser afgøres af det pågældende idrætsudvalg. 

Afgørelsen videresendes til regionsledelsen i henhold til §9. En udelukkelse som er godkendt af regionsledelsen, 

har gyldighed for samtlige idrætsgrene. Den ekskluderede kan appellere sin sag til DAI`s appeludvalg, dog skal 

dette ske senest 4 uger efter at vedkommende er blevet bekendt med kendelsen.  

§ 12 

Guldnål 
Regionen har indstiftet en guldnål i 1984. Guldnålen tildeles personer der er medlem af en forening under DAI og 

som har ydet eller yder en særlig fortjenstfuld indsats inden for DAI Region Syddanmark.  

Regions- og foreningsledelser kan indstille personer til modtagelse af guldnålen, som tildeles efter godkendelse af 

regionsledelsen. For opnåelse af guldnålen stilles mindst en af følgende minimumsfordringer:  

• Mindst 7 års arbejde i regionsledelsen eller som formand for et idrætsudvalg under Regionen 

• Mindst 9 års arbejde i Regionens eller Forbundets udvalg 

• Mindst 12 års arbejde i en ledende stilling inden for en forening under DAI – region Syddanmark 

• Arbejde inden for Forbund, Region, eller foreninger, der efter regionsledelsens skøn sidestilles med de under 

punkt 1-3 stillede krav 

Guldnålen kan kun ekstraordinært tildeles personer uden for Dansk Arbejder Idrætsforbund, hvis den 

pågældende yder eller har ydet en særlig indsats for DAI Region Syddanmark. I dette tilfælde skal alle i 

regionsledelsen gå ind for at yde vedkommende denne udmærkelse.  

§ 13 

Vedtægtsændringer 
Ændring af vedtægterne kan ske, hvis det vedtages på to på hinanden følgende ordinære og/eller ekstraordinære 

generalforsamlinger, og når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget begge gange. 

§ 14 

Opløsning 
Region Syddanmark kan ikke opløses, så længe 3 foreninger ønsker dens bestående. Beslutning om opløsning skal 

vedtages på Regionens generalforsamling, der er indkaldt med denne sag på dagsordenen.  

Beslutning om Regionens opløsning kan kun vedtages på Regionens generalforsamling, og når mindst 2/3 af de 

fremmødte stemmer for. Hvis dette flertal ikke opnås, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 



 

 

dette punkt på dagsordenen. Den ekstraordinære generalforsamling kan vedtage en opløsning af Regionen, hvis 

2/3 af de fremmødte stemmer for opløsningen.  

Ved opløsning skal regionens eventuelle midler, inventar og materialer m.v. deponeres i Dansk Arbejder 

Idrætsforbund og skal udleveres til en eventuel nystartet Region.  

 

Revideret på Regionens generalforsamling den 16. juni 2020 

 

 

 

 


