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Forslag til ændring af DHF’s love – Repræsentantskabsmøde 2018 

 

§ 16 
 

Sammensætning og arbejdsopgaver vedr. de stående udvalg fremgår af ”Reglement for stående 
udvalg”, der fastsættes af bestyrelsen. Sammensætning og arbejdsopgaver vedr. Udvalget for 
professionel håndbold og Udvalget for økonomisk kontrol fremgår af kommissorierne for disse 
samt §§ 20 og 21. Sammensætning og arbejdsopgaver vedr. Disciplinærinstansen for 
Håndboldliga og 1. division fremgår af § 22 samt af evt. forretningsorden for instansen. 
Sammensætning og arbejdsopgaver vedr. Håndboldens Appelinstans fremgår af § 24 samt af evt. 
forretningsorden for instansen. Sammensætning og arbejdsopgaver vedr. voldgiftsretten fremgår af 
§ 25 samt af evt. forretningsorden for denne. 
 

  

Udvalg Antal Formand Øvrige medlemmer 

ØU 4 Rep.valgt 

1 medlem udpeget af og blandt bestyrelsen, samt 

2 medlemmer udpeget af bestyrelsen 

IU 5 

Udpeget 

af 

bestyrelsen 

3 medlemmer udpeget af bestyrelsen samt 1 

medlem udpeget af DU   

    

EU 4 Rep.valgt 

1 medlem udpeget af JHF, 1 medlem udpeget af 

HRØ samt 1 medlem udpeget af FHF 

DU 45 Rep.valgt 3  4 medlemmer udpeget af bestyrelsen 

AU 6 Rep.valgt 5 medlemmer udpeget af bestyrelsen   

    

UU 6 Rep.valgt    

2 medlemmer udpeget af DHF's bestyrelse, 1 

medlem udpeget af JHF, 1 medlem udpeget af 

HRØ samt 1 medlem udpeget af FHF 

TU 4 Rep.valgt   

1 medlem udpeget af JHF, 1 medlem udpeget HRØ 

samt 1 medlem udpeget af FHF 

Beach 4 Rep.valgt 

1 medlem udpeget af JHF, 1 medlem udpeget af 

HRØ samt 1 medlem udpeget af FHF 

 

 4 Rep.valgt 

Formænd for nedsatte faggrupper. Endvidere 

udpeger Uddannelsesudvalget, Beach udvalget 

samt Turneringsudvalget hver et medlem 
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BRUD 

  

Disc. For 

Øvr. 

Rækker 5 Rep.valgt 4 medlemmer udpeget af bestyrelsen 

    

 
 IT-U  3         Rep.valgt     2 medlemmer udpeget af bestyrelsen 
 

Begrundelse: 

Internationalt Udvalg: 

Internationalt udvalg nedlægges. Der er alene mødeaktivitet i dette udvalg i forbindelse med 

særlige begivenheder, hvorfor et stående udvalg ikke er nødvendigt. I stedet kan relevante 

personer indkaldes ad hoc.  

 

Dommerudvalget: 

Dommerudvalget ønskes tilført yderligere et medlem, da udvalgets opgaver og struktur gør 

yderligere resurser nødvendigt. 

  

BRUD: 

BRUD ønskes ændret således, at udvalget alene udgør formand og de 3 

faggruppeformænd, hvilket gør udvalget mere agilt. Øvrige udvalg indkaldes ad hoc i 

forhold til de enkelte opgaver.  

 

 


