Dansk Padel Forbunds vedtægter
27. juli 2020

§1

Forbundet og dets formål
1.1
1.2
1.3
1.4

1.5
1.6

§2

Forbundets navn er Dansk Padel Forbund (DPF)
DPF er stiftet i 2017
DPF har hjemadresse på den adresse hvor den til enhver tid siddende formand bor,
indtil andet måtte blive vedtaget på en generalforsamling.
DPF’s formål er som dansk padels almennyttige enhedsorganisation at officielt
repræsentere, fremme og udvikle dansk padel både nationalt og internationalt.
Dette formål søges blandt andet nået ved:
•
at fremme padel i form af elite-, bredde- og motionsaktiviteter i Danmark og
varetage alle opgaver i forbindelse hermed.
•
at give DPFs klubber og deres medlemmer aktivitetstilbud og service, der gør
det attraktivt at være medlem.
•
at hjælpe og rådgive for at tilsikre gode fysiske rammer til udøvelse af padel.
•
at fremme medlemmernes fysiske, psykiske og sociale udvikling.
DPF udøver sit virke uden urimelig forskelsbehandling i relation til alder, køn, etnisk
oprindelse, politik, religiøsitet og seksualitet.
For DPFs forpligtelser hæfter alene DPF med sin formue.

Nationale og internationale medlemskaber
2.1

2.2
2.3
2.4

2.5

DPF er ansøgerkandidat til medlemskab af Danmarks Idrætsforbund (DIF), og
følger deraf DIFs love, bestemmelser og afgørelser, herunder også Lovregulativ VIII
om forbud mod manipulation af idrætskonkurrencer (matchfixing) og tilsvarende
uetisk adfærd.
Som medlem af det internationale padel forbund FIPA (padelfip.com) følger DPF de
retningslinjer, der udstikkes af FIPA.
DPF er medlem af det europæiske padelforbund FEPA (padel-europe.org) og følger
heraf også de retningslinjer, der udstikkes for padelsporten i Europa.
DPF følger afgørelser og retningslinjer ved den selvejende institution under
Kulturministeriet, Anti Doping Danmark (antidoping.dk), herunder også
retningslinjerne om matchfixing.
DPF følger afgørelser i den internationale sportsdomstol (tas-cas.org).
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§3

Medlemskab af Dansk Padel Forbund
3.1

3.2
3.3

3.4
3.5

§4

DPF kan optage klubber/foreninger som medlemmer. Optagelse af
klubber/foreninger sker under følgende betingelser:
•
Klubben skal have hjemsted i Danmark.
•
Klubbens formål skal være uegennyttigt og kontinuerligt samt udbyde og
fremme aktiviteter inden for padel.
•
Klubben skal virke på et demokratisk grundlag, hvor medlemmerne har
indflydelse på foreningens virke og er valgbare til foreningens ledelse. Klubben
skal som udgangspunkt være åben for alle.
•
Klubben kan kun have enkeltpersoner som medlemmer. En kommerciel
virksomhed kan aldrig optages. DPF kan nægte at optage en klub, hvis der er
risiko for, at personer med indflydelse i klubben kan misbruge indflydelsen til at
promovere egen kommerciel virksomhed.
•
Medlemskabet af klubben skal som minimum have tre måneders varighed og
skal bekræftes gennem et kontingent. Kontingentet skal stå i rimeligt forhold til
opfyldelsen af foreningsformålet og skal give adgang til foreningens
sportsaktiviteter.
Forinden optagelse i DPF skal DPF godkende klubbens love.
Medlemmer af DPF skal holde DPF underrettet om medlemmernes navn, telefon og
mailadresse. Klubber/foreninger skal hvert år indsende medlemsoptælling til DPFs
administration.
DPFs bestyrelse er berettiget til at udstede bøder eller udelukke medlemmer, hvis
medlemmerne ikke overholder forpligtelserne fastsat i 3.3.
Klubben betaler et årligt kontingent til DPF. Bestyrelsen udarbejder forslag til
kontingentets størrelse som besluttes på generalforsamlingen.

Udmeldelse
4.1
4.2

§5

Udmeldelse af DPF skal ske skriftligt til DPFs administration med 1 måneds varsel
fra den 1. i måneden.
Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse.

Spillerlicens
5.1
5.2
5.3
5.4

5.5

Rev. D

Deltagelse i ranglisteturneringer og konkurrencer under DPF forudsætter gyldig DPF
spillerlicens.
Alle spillere, uanset om de er medlem af en DPF medlemsforening eller ej, kan købe
en spillerlicens.
Ansøgning om spillerlicens fremsendes DPFs administration vha. den platform DPF
har valgt til formålet.
Prisen for spillerlicenser fastsættes på generalforsamling efter forslag fra DPFs
bestyrelse. Prisen kan f.eks. variere i forhold til alder og medlemskab af en
medlemsforening eller ej.
Enkeltpersoner kan kun tildeles én spillerlicens ad gangen.
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§6

Eksklusion
6.1

6.2

6.3

6.4

§7

Bestyrelsen kan fremsætte forslag til eksklusion af en eller flere medlemmer jf. § 3,
hvis medlemmet tilsidesætter forbundets love, hvis der ikke er betalt kontingent,
eller hvis der er anden gæld til forbundet.
Endelig afgørelse vedrørende eksklusion af medlemmer træffes på
generalforsamlingen.
Det er en betingelse for eksklusion af medlemmer, at eksklusionen er anført som et
selvstændigt punkt på dagsorden. Medlemmet skal indkaldes skriftligt og særskilt til
generalforsamlingen med tre ugers varsel. Medlemmet har taleret under punktet.
Generalforsamlingen træffer beslutning om eksklusion med et kvalificeret flertal
(2/3) af de fremmødte og godkendte stemmeberettigede medlemmer. Hvis
eksklusionen vedtages, skal det ekskluderede medlem, herunder dets
repræsentanter og medlemmer, straks forlade generalforsamlingen.
Hvis eksklusionen skyldes gæld til DPF, kan medlemmet ikke optages igen før
gælden er betalt.

DPFs bestyrelse
7.1

7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

7.8

§8

Bestyrelsen består af én formand, én næstformand, én kasserer samt 4
generalforsamlingsvalgte medlemmer. Formand, næstformand og kasserer vælges
direkte på generalforsamlingen.
Valgbar er enhver, der er medlem af en klub under DPF.
Bestyrelsens opgaver fastsættes i særskilt forretningsorden.
Bestyrelsen er ansvarlig for forbundets administration.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, der
iblandt formand eller næstformand er til stede.
Bestyrelsen afholder minimum 4 møder årligt.
DPFs ledelse varetages af formanden samt den øvrige bestyrelse. Har formanden
midlertidigt forfald, overtages ledelsen af næstformanden. Hvis formanden helt
forlader bestyrelsen, overtages ledelsen af næstformanden frem til næste ordinære
generalforsamling.
Bestyrelsen er berettiget til at nedsætte arbejdsgrupper til at varetage væsentlige
forbundsaktiviteter.

Tegningsret og økonomi
8.1

8.2
8.3
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Forbundet tegnes i alle forhold af formanden sammen med mindst ét
bestyrelsesmedlem eller af næstformanden sammen med mindst to
bestyrelsesmedlemmer.
Forbundets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.
Forbundets regnskaber udarbejdes af en revisor. Bestyrelsen indstiller ekstern
revision til valg på generalforsamlingen.
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§9

Ordinær generalforsamling
9.1
9.2

Generalforsamlingen er DPFs højeste myndighed, og dets afgørelser er endelige.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts eller april måned og indkaldes
med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmernes mailadresser
samt på DPFs hjemmeside.
9.3
Mødeberettigede på generalforsamlingen er DPFs medlemmer jf. § 3.
9.3.1 Hvert medlem jf. § 3 har 1 stemme på generalforsamlingen.
9.3.2 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
9.3.3 Det er kun stemmeberettigede og bestyrelsen der har taleret på generalforsamlingen.
9.4
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende
punkter:
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
4. Behandling af eventuelle forslag.
5. Valg af formand, næstformand, kasserer, bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter
6. Valg af medlemmer og suppleanter til ordensudvalget.
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
9.5
Eventuelle forslag kan alene fremsættes af bestyrelsen og de stemmeberettigede.
Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være DPFs
administration i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.
9.6
Endelig dagsorden samt mødemateriale indeholdende beretninger, regnskab,
budgetter, forslag mv. offentliggøres på DPFs hjemmeside og sendes til klubberne
pr. mail senest 1 uge inden generalforsamlingens afholdelse.
9.7
DPFs administration er ansvarlig for udarbejdelse af et beslutningsreferat fra
generalforsamlingen, som offentliggøres på DPFs hjemmeside og sendes til
klubberne pr. mail senest tre uger efter generalforsamlingens afholdelse.
9.8
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal bortset fra
eksklusion (jf. § 6), vedtægtsændringer (jf. § 12) og opløsning (jf. § 13)
9.9
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer jf. §
3.
9.10 Alle valg gælder for to år. Revisor og suppleanter vælges dog hvert år for et år ad
gangen.
9.11 Ved personvalg, hvor der er mere end én kandidat til en post, skal der foretages
skriftlig afstemning. Endvidere skal der foretages skriftlig afstemning om andre
forhold, hvis mindst 10 stemmeberettigede kræver det.
9.12 Bestyrelsesmedlemmer kan ikke samtidig være revisor for DPF. Kun medlemmer af
medlemsforeninger af DPF kan vælges til DPFs bestyrelse.
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9.13

§ 10

Valgene afholdes som følger:
Lige år
Formand
Kasserer
Bestyrelsen
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
To suppleanter (1 år)

Ulige år
Næstformand
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
To suppleanter (1 år)

Ordensudvalg

Ét medlem
Ét medlem
To suppleanter (1 år)

Ét medlem
To suppleanter (1 år)

Revisor

Én revisor (1 år)

Én revisor (1 år)

Ekstraordinær generalforsamling

10.1

10.2

§ 11

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når et flertal af bestyrelsen finder
anledning hertil, eller når mindst halvdelen af de optagne medlemmer jf. § 3
skriftligt begærer det og samtidig udførligt angiver hvilke sager/emner der ønskes
behandlet.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes skriftligt med 2 ugers varsel og skal
afholdes senest 4 uger efter, at begæring herom er modtaget af DPFs
administration. Af indkaldelsen skal fremgå dagsorden, herunder hvilke
sager/emner der skal behandles.

Ordensudvalg
11.1

Ordensudvalget består af 3 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på
generalforsamlingen, der endvidere vælger 1 suppleant.
11.2 Et medlem eller en suppleant i ordensudvalget kan ikke samtidig være medlem af
andre organer under eller tilknyttet DPF.
Ingen kan deltage i behandlingen af en sag, hvis der foreligger omstændigheder,
som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.
11.3 Ordensudvalget behandler sager, der vedrører forståelse, efterlevelse eller
administration af DPFs love, regler, reglementer mv.
11.3.1 Ordensudvalget kan afvise at behandling af en sag, der efter DPFs regler
forudsættes at være endeligt afgjort ved den afgørelse, der er truffet i en
tidligere instans, eller som bør afgøres uden for ordensudvalget.
11.4 Enhver person eller organisation under DPF er berettiget til at indbringe sager, der
er omfattet af § 11.3 for udvalget.
11.4.1 Indbringelse for udvalget skal ske inden 4 uger, efter forholdet er begået,
eller parten er blevet bekendt med den afgørelse, der klages over, hvorefter
sagen skal behandles hurtigst muligt og inden 4 uger.
11.5 Udvalgets møder er offentlige, medmindre udvalget selv, eller efter begæring fra
en af parterne, måtte beslutte, at mødet skal foregå for lukkede døre.
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11.5.1 Såfremt behandlingen foregår for åbne døre, kan udvalget træffe beslutning
om referat forbud og/eller navneforbud.
11.6 Ordensudvalget kan, såfremt sagen efter sin karakter egner sig dertil, indlede sin
behandling af sagen med at søge at mægle mellem parterne.
11.7 En af DPFs ordensudvalg truffen afgørelse kan indbringes for DIFs Højeste Appel
Instans inden 4 uger efter, at parten har modtaget DPFs afgørelse.
11.7.1 Parterne skal i forbindelse med afgørelsen gøres opmærksom på
ankemuligheden efter 11.7.
11.8 Anke til DIFs Højeste Appelinstans har ikke opsættende virkning. DPFs ordensudvalg kan dog beslutte, at en sags anke til DIFs Højeste Appelinstans har
opsættende virkning.
11.9 Hvis DIFs Højeste Appelinstans afviser at behandle en sag, anses ordensudvalgets
afgørelse for endelig i det omfang den ikke kan indbringes for det internationale
forbund eller CAS.

§ 12
12.1

§ 13
13.1

13.2

13.3
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Vedtægtsændringer
Ændringer af disse vedtægter, kan kun besluttes på den ordinære
generalforsamling og den ekstraordinære generalforsamling, hvis der opnås
kvalificeret flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede jf. 9.3.1, dvs. 2/3
flertal.

Opløsning
Opløsning af DPF kan kun vedtages på et i dette øjemed særligt indkaldt
generalforsamling, hvortil generalforsamlingens stemmeberettigede indkaldes med
mindst 3 ugers varsel. Mindst 2/3 af generalforsamlingens repræsentanter skal
være til stede og mindst 5/6 af de afgivne stemmer, skal stemme for forslagets
vedtagelse.
Er der ikke et tilstrækkeligt antal stemmeberettigede jf. 9.3.1 til stede,
sammenkaldes et nyt møde med 4 ugers varsel, hvor da beslutningen om opløsning
kan træffes med ovennævnte kvalificerede flertal uden hensyn til de mødendes
antal.
I tilfælde af DPFs opløsning tilfalder DPFs midler medlemsforeninger fordelt efter
summen af de seneste 5 års kontingentbetalinger.
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