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§ 1 Navn og hjemsted 
 
Regionens navn er ”DAI Region Hovedstaden” og er en sammenslutning af samtlige 
foreninger, tilsluttet Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI) i Hovedstadsregionen. 
Regionens hjemsted er Region Hovedstaden. 
 
§ 2 Formål 
 
Region Hovedstadens formål er at virke for udbredelse af amatøridrætten og 
varetage alle sager af fælles interesse, for idræt i Regionens område, i 
overensstemmelse med forbundets formål.  
 
Det gøres bl.a. ved at: 
 

• Udskrive turneringer, mesterskaber og stævner,  

• medvirke til dannelse af idrætsforeninger under Regionen, 

• udvikle samarbejdet mellem Regionens idrætsforeninger,  

• formidle kontakt mellem foreningerne og Forbundet/Regionens 
samarbejdsparter, 

• tilvejebringe og formidle samarbejde mellem de forskellige idrætsgrene, 

• varetage foreningernes idrætslige interesser overfor lokale myndigheder,  

• medvirke til fremme af arbejdet i foreningerne og i de enkelte idrætsgrene. 
 
§ 3 Medlemskab 
 
Som ordinært medlem af Region Hovedstaden, og dermed af Dansk Arbejder 
Idrætsforbund, optages alle foreninger, der anerkender Regionens og Forbundets 
love, vedtægter, bestemmelser og reglementer, og samtidig opfylder betingelserne i 
Danmarks Idræts Forbunds lovregulativ for medlemsorganisationernes 
medlemsforeninger. 
 
En forening som ønsker at være medlem af Region Hovedstaden, skal sende skriftlig 
indmeldelse til Forbundet, vedlagt foreningens vedtægter og fortegnelse over 
bestyrelsen. 
Efter indstilling fra Forbundet, skal anmodning om optagelse til udtalelse i Regionen. 
Forbundets svar på anmodning om optagelse, skal foreligge senest 4 uger efter at 
begæringen er modtaget på Forbundets kontor. 
 
Udmeldelse skal ligeledes ske skriftligt til Forbundet og kan kun anerkendes såfremt al 
gæld til Region og Forbund er betalt. Sker udmeldelse efter 1. april, medregnes 
kontingent for det pågældende år som eventuel gæld. 
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Som ekstraordinære medlemmer optages enkeltpersoner, foreninger, paraply-
organisationer og andre grupper af personer, der dog kun har ret til begrænset aktiv 
deltagelse. 
 
3.01 Foreningernes forpligtigelser 

 
Foreningerne er forpligtet til at: 
 

•   Efterkomme enhver beslutning, som vedtages på kongressen, eller er truffet af 
Forbundsledelsen, på regionsgeneralforsamlingen eller af Regionsbestyrelsen, i 
overensstemmelse med lovene, 

•   yde Forbund og Region fornøden bistand, både til gennemførelse af pålagte 
hverv og tilvejebringelse af oplysninger, 

•   lade sig registrere én gang årligt til Danmarks Idrætsforbund (DIF), som medlem 
af DAI, inden den fastsatte tidsfrist. Undladelse af registrering til DIF inden den 
fastsatte tidsfrist, medfører udelukkelse fra forbundsarrangementer det 
efterfølgende år, samt påligning af bøde til Forbundet, 

•   ved eventuelle bestyrelsesændringer, omgående at give Forbundet og 
Regionen meddelelse herom.  

 
Nye medlemmer kan ikke optages i en forening, såfremt de tidligere har været 
tilknyttet en anden idrætsforening og er i kontingentrestance til denne. Restancen, 
dog maximalt 3 måneders kontingent, skal være betalt før optagelse kan finde sted.  
 
Enhver der repræsenterer en forening i de, af Regionen, afholdte turneringer, 
stævner og andre arrangementer, skal have været medlem af sin forening i mindst 
30 dage. 
 
3.02 Udelukkelse 
 
Forbundsledelsen kan udelukke foreninger og medlemmer fra forbunds- og 
regionsarrangementer, hvis de har forfalden gæld til Forbundet eller Regionen. 
 
Foreninger og Regioner under Forbundet, kan ekskludere enkelt medlemmer. 
Forbundet kan udelukke foreninger, ordinære og ekstraordinære medlemmer, der 
handler imod forbundets love og afgørelser. 
 
Regionen kan, til Forbundsledelsen, indstille en forening, ordinære og ekstraordinære 
medlemmer til eksklusion af DAI. Forbundsledelsen tager endelig beslutning om 
eksklusion. 
 
 
§ 4 Kontingent 
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Kontingent opkræves af Regionen eller direkte gennem idrætsudvalget. 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. 
 
§ 5 Regionens ledelse og udvalg 
 
Regionens ledelse består af en regionsbestyrelse. Den daglige ledelse varetages af 
formand og kasserer. 
 
5.01 Regionsbestyrelsen 
 
Regionsbestyrelsen er Regionens politiske beslutningstager i perioden mellem 
regionens generalforsamlinger. 
Regionsbestyrelsen består af: 1 Regionsformand, 1 -kasserer samt 1 repræsentant 
fra hvert af de aktive idrætsgrene.  
Det skal tilstræbes, at så mange idrætsgrene som muligt, er repræsenteret i 
Regionsbestyrelsen. 
Idrætsudvalgene udpeger blandt deres egne medlemmer, deres egen repræsentant 
til regionsbestyrelsen for perioden. 
 
Regionsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
Regionsbestyrelsen afholder møde, når Regionsformanden finder det nødvendigt, 
eller når mindst 3 medlemmer af Regionsbestyrelsen forlanger det. 
Regionsformanden er ansvarlig for, at Regionen bliver repræsenteret i udvalg og 
bestyrelser m.m., hvor Regionsbestyrelsen mener at det er gavnligt, at Regionen er 
repræsenteret. 
Medlemmer af Regionsbestyrelsen har ret til at overvære de, af Regionen og 
foreningerne, arrangerede stævner og møder. 
 
5.02 Den daglige ledelse 
 
Den daglige ledelse består af Regionsformanden og -kassereren, og er Regionens 
administrative beslutningstagere, i perioden mellem regionsbestyrelsesmøderne. 
Den daglige ledelse varetager den daglige drift, og skal sørge for, at der holdes 
kontakt til alle Regionens udvalg. 
Regionsformand og Regionskasserer kan enten modtage skattefri godtgørelse i. h. t. 
Skats regler for skattefri godtgørelse til ulønnede frivillige ledere, eller modtage en 
skattepligtig månedlig honorering, der skal vedtages af Regionsbestyrelsen. 
 
 
5.03 Ordens- og appeludvalg 
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Regionsbestyrelsen udpeger et Ordens- og appeludvalg, bestående af 3-5 
medlemmer, hvoraf ingen må repræsentere samme forening. Det skal endvidere 
tilstræbes, at mindst ét medlem har en juridisk uddannelse og at så mange 
idrætsgrene som muligt, er repræsenteret i udvalget. Udvalgets medlemmer udpeges 
for 2 år ad gangen. 
 
5.04 Regnskab og budget  
 
Regionsbestyrelsen har ansvaret for Regionens regnskab og budget. Regnskabsåret 
er 1. januar til 31. december. 
 
Kassereren udarbejder et budget for det kommende kalenderår. Alle regionens 
idrætsudvalg udarbejder selv deres eget budget for det kommende kalenderår.  
Alle budgetter skal forelægges samlet for Regionsbestyrelsen på bestyrelsens 
november møde. 
 
Kassereren fører løbende regnskab, som forelægges Regionsbestyrelsen på 
bestyrelsesmøderne. 
 
Kassereren udarbejder, i samarbejde med regionens statsautoriserede revisor, 
årsregnskab, som forelægges til godkendelse i Regionsbestyrelsen. 
 
Forud for Regionsbestyrelsens behandling af årsregnskabet, gennemgås dette af de 
valgte kritiske revisorer. 
 
Regionskassereren forelægger regnskab samt budget på Regionens 
generalforsamling. 
 
Regionens midler / konti kan placeres i flere banker af hensyn til det, der er mest 
rentabelt. Placeringen skal altid vedtages af regionsbestyrelsen.  
 
5.05 Tegningsregler 
 

Regionsbestyrelsen tegner regionen i økonomiske anliggender og er bemyndiget til: 

* At udpege to medlemmer af regionsbestyrelsen og den daglige ledelse i fællesskab 
at kunne tegne regionen i økonomiske anliggender under hensyntagen til vedtagne 
budgetter. 

* At udpege to medlemmer af regionsbestyrelsen og den daglige ledelse til i 
fællesskab at kunne disponere over regionens midler via elektroniske bankprodukter 
(f.eks. netbank og betalingskort) 
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§ 6 Idrætsudvalg og Idrætsmøder 

 
6.01 Idrætsudvalg 
 
I samtlige idrætsgrene, der dyrkes af mindst 3 foreninger og hvori der er aktivitet på 
regionsplan, oprettes et idrætsudvalg, der leder det almindelige idrætsarbejde i 
henhold til bestemmelserne i § 6. 
Udvalgets formand kan vælges på idrætsmødet eller af idrætsudvalget, blandt dettes 
medlemmer, ved udvalgets første møde. 
Alle valg må højst gælde for 2 år. Genvalg kan finde sted. 
Idrætsudvalgene arrangerer turneringer, stævner og andre konkurrencer i 
overensstemmelse med idrætsmødernes beslutninger og med ansvar over for 
Regionens ledelse. 
Udvalgene udarbejder endvidere budget for sæsonen til godkendelse i 
regionsbestyrelsen, og drager omsorg for at eventuelle protester bliver behandlet 
samt anden administration. 
 
6.02 Idrætsmøder 
 
I hver idrætsgren indkalder Idrætsudvalget minimum hvert 2. år til et idrætsmøde for 
samtlige foreninger, der officielt dyrker den pågældende idræt i Regionen.  
 
Idrætsmødet er idrætsgrenens højeste myndighed og skal indkaldes med mindst 4 
ugers varsel. 
Forslag, som ønskes behandlet, må være idrætsudvalget i hænde mindst 3 uger før. 
Forslagene skal udsendes til foreningerne inden mødet. 
På idrætsmøderne behandles alle idrætslige emner, der vedrører den pågældende 
idrætsgren, ligesom der foretages valg af medlemmer til idrætsudvalget. 
 
Idrætsmøderne skal fastsætte reglerne for nedsættelse af lov- og protestudvalg, som 
kan behandler sager om forseelser, begået under arrangementer, herunder 
turneringer og stævner. Andre forseelser, eller forseelser der ikke kan henføres til et 
bestemt idrætsudvalg, behandles af Regionsbestyrelsen. 
 
På idrætsmøderne kan hver forening lade sig repræsentere af 2 personer med 
stemmeret, hvis foreningen opfylder sine forpligtigelser og ikke er i restance til 
Region eller Forbund. Foreningens øvrige medlemmer, der deltager i idrætsmødet, 
har kun taleret.  
 
Endvidere kan Regionens og Forbundets ledelse, samt gæster indbudt af 
idrætsudvalget, deltage med taleret. 
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6.03 Ekstraordinært idrætsmøde 
 
Et flertal blandt foreningerne, kan til enhver tid indkalde til ekstraordinært 
idrætsmøde. På mødet kan kun behandles sager, der er sat på mødets dagsorden. 
Mødet skal indkaldes med mindst 2 ugers varsel. 
 
§ 7 Regionsgeneralforsamling 
 
Regionens højeste myndighed er Regionsgeneralforsamlingen.  
Ordinært Regionsgeneralforsamling afholdes i lige år, senest udgangen af april måned.  
 
7.01 Indkaldelse 
 
Regionsgeneralforsamlingen indkaldes af den daglige ledelse, med 4 ugers varsel. 
Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være indsendt til Regionsbestyrelsen, 
senest 3 uger før mødets afholdelse.  
Senest 2 uger før Regionsgeneralforsamlingen, lægges beretning om regionens 
arbejde, samt de forslag der skal behandles på regionsgeneralforsamlingen, på 
Regionens hjemmeside. 
Foreninger der ønsker regnskab og trykt materialet tilsendt, kan rette henvendelse 
herom til den daglige ledelse. 
 
7.02 Dagsorden 
  
1) Valg af dirigent. 
2) Godkendelse af dagsorden og forretningsorden. 
3) Beretning. 
4) Regnskab. 
5) Indkomne forslag. 
6) Valg af Regionsbestyrelse: 

a) Formand, 
b) Kasserer, 
c) 1 suppleant for Regionsbestyrelsen, 
d) 2 kritiske revisorer, 
e) 1 suppleant for de kritiske revisorer, 
f) Orientering om hvem der er udpeget til Ordens- og appeludvalget. 

7) Fremtidigt arbejde. 
 
Alle sager på Regionsgeneralforsamlingen afgøres ved almindelig stemmeflertal.  
Såfremt 2 eller flere kandidater ved valgene står lige, foretages omvalg blandt disse 
kandidater.  
Ved stemmelighed ved behandling af forslag, bortfalder forslaget. 
Såfremt 1 stemmeberettiget kræver det, skal afstemninger foretages skriftligt. 
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7.03 Deltagelse 
 

På Regionsgeneralforsamlingen kan hver forening lade sig repræsentere af 2 
personer med stemmeret, hvis foreningen opfylder sine forpligtigelser og ikke er i 
restance til Region eller Forbund. Foreningens øvrige medlemmer, der deltager i 
Regionsgeneralforsamlingen, har kun taleret.  
 
Regionsbestyrelsen har ikke stemmeret til beretning og regnskab. 
 
Regionsbestyrelsen, alle medlemmer af idrætsudvalgene, Forbundets ledelse og 
gæster, inviteret af Regionsbestyrelsen, kan deltage i Regionens generalforsamling.  
Ingen kan få adgang til Regionsgeneralforsamlingen, uden at være i besiddelse af et, 
af den daglige ledelse, udstedt mandat- eller gæstekort i udfyldt stand. 
 
7.04 Ekstraordinært regionsgeneralforsamling 
 
Ekstraordinært Regionsgeneralforsamlingen afholdes når Regionsbestyrelsen finder 
det nødvendigt, eller når mindst en fjerdedel af Regionens foreninger, indsender 
skriftlig anmodning herom med angivelse af, hvad der ønskes behandlet. En 
ekstraordinær Regionsgeneralforsamling kan kun behandle sager, der er sat på 
generalforsamlingens dagsorden. Generalforsamlingen skal bekendtgøres med 
mindst 2 ugers varsel. 
 
 
 
 
 
§ 8 Behandling af protester og appeller  
 
8.01 Idrætsudvalgenes Lov- og Protestudvalg 
 
Såfremt en forening, eller et medlem af en forening, overtræder love, bestemmelser, 
spilleregler, amatør- og ordensbestemmelser eller andre bestemmelser gældende for 
Regionen, eller optræder illoyalt overfor Regionen kan disse idømmes: 
 

a) misbilligelser eller advarsler, 
b) bøder, 
c) karantæner eller udelukkelser, 
d) indstilles til eksklusion. 

 
Endvidere kan kampe idømmes som tabte og resultater kan annulleres. 
Bøder kan kun idømmes foreninger. 
Ved medlemmer af en forening forstås ledere, spillere, dommere og andre, der virker 
som repræsentanter for foreningen. 
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8.02 Regionens Ordens- og appeludvalg 
 
Udvalget konstituerer sig selv med formand og stedfortrædende formand.  
Formanden leder arbejdet og har ansvaret for at indkaldelser, afgørelser m.v., 
skriftligt meddeles de berørte parter. 
 
Ved behandling af sager i Ordens- og appeludvalget, skal mindst 3 medlemmer 
deltage, hvoraf ingen, gennem klubtilhørsforhold eller lignende, må have interesse i 
afgørelsen.  
Hvis mere end 2 medlemmer er inhabile, supplerer den daglige ledelse udvalget, til 
bedømmelse af den pågældende sag. 
 
Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens 
stemme afgørende. 
 
Til belysning af en sag, kan Ordens- og appeludvalget indkalde vidner og skriftligt 
materiale i fornødent omfang, ligesom alle involverede parter skal have lejlighed til at 
udtale sig i sagen. 
 
Alle sager skal afgøres senest 4 uger efter appellens modtagelse. 
Hvis karantæner, udelukkelser og eksklusioner skal have virkning for alle 
idrætsgrene, skal det fremgå af kendelsen. 
Afgørelsen kan appelleres til Forbundets Appeludvalg, men anmodning om appel skal 
fremsendes inden 4 uger efter, at der er givet meddelelse om kendelsen. 
 
 
8.03 Appel 
 
Afgørelser, der træffes af et Idrætsudvalg, et Lov- og protestudvalg under et 
Idrætsudvalg eller Regionsledelsen, kan appelleres til Regionens Ordens- og 
appeludvalg, med mindre dommen kun omfatter: 
 

a) misbilligelser eller advarsler, 
b) bøder på under kr. 500,-  
c) karantæner og udelukkelser på højst 4 spilledage eller højst 1 måned. 

 
Appellen skal sendes til den daglige ledelse, senest 14 dage efter at et Idrætsudvalg, 
et Lov- og protestudvalg eller Regionsbestyrelsen, har afsagt og meddelt kendelse til 
de involverede parter. 
 
Appel har ikke opsættende virkning. Appel skal vedlægges et gebyr på kr. 500,-. I 
tilfælde af medhold, tilbagebetales hele gebyret.  
Ved tabt appelsag tilfalder hele gebyret Regionens kasse. 
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§ 9 Øvrige bestemmelser 
 
Hvor intet andet er foreskrevet i lovene, er Regionsbestyrelsen, under ansvar overfor 
Regionsgeneralforsamlingen, bemyndiget til at træffe de fornødne afgørelser. 
 
9.01 Regionens opløsning 
 
Regionen kan ikke opløses, så længe mindst 5 foreninger ønsker dens fortsatte 
beståen. Beslutning om opløsning skal vedtages på en regionsgeneralforsamling, der 
er indkaldt med denne sag på dagsordenen, og mindst 2/3 af de fremmødte 
stemmeberettigede skal være enige om opløsningen. 
Ved opløsning skal Regionens eventuelle midler, inventar og materialer m.m. 
deponeres i Forbundet og derefter udleveres til en evt. nystartet 
Region/Regionsledelse. 
 
 
Regionsgeneralforsamlingen, d. 4. april 2022 
 
 
 


