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Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod Aalborg DH
Disciplinærudvalget under Dansk Håndbold Forbund (DHF) har dags dato truffet
nedenstående afgørelse i en sag rejst af DHF over for Aalborg DH for overtrædelse af
DHF’s love § 7 b, stk. 4, jf. stk. 7, idet Aalborg DH ikke har betalt gebyr til
dommerrejsepuljen for deltagelse i Dame Håndbold Ligaen.
DHF har anmodet Disciplinærudvalget om at hastebehandle sagen af hensyn til afviklingen
af den kommende turnering.
Det fremgår af sagen, at Erhvervsstyrelsen den 23. august 2013 har begæret selskabet
Aalborg DH ApS tvangsopløst. Ifølge fuldstændig rapport for Aalborg DH ApS, som er
udtrukket den 28. august 2013, har selskabet haft første regnskabsår i perioden 29. juni
2012 - 31. december 2012, men der er ikke offentliggjort noget regnskab. Det følger også
af rapporten, at der er udtrådt en direktør den 14. juni 2013, hvorefter der alene er én
direktør i selskabet, og selskabet tegnes af to direktører i forening.
Sagen har været i høring hos Aalborg DH ved mail af 29. august 2013 sendt såvel til
selskabets officielle mailadresse som til direktør Bøje Larsens private mailadresse med
høringsfrist den 30. august 2013. Aalborg DH har ikke svaret, ligesom betaling ikke er
indgået hos DHF.
Det fremgår endvidere af sagen, at DHF sendte en faktura den 31. juli 2013 både pr. post
og mail stilet til Aalborg DH, att. Bjarne Brath, Willy Brandts Vej 3, 9220 Aalborg Øst,
lydende på kr. 61.500 med følgende tekst:
”… Dommerrejsepulje Dame Liga 1. halvår sæson 13/14, DHL, pulje … kr. 61.500,00 …
… A conto betaling Disciplinærudvalget sæson 13/14, DHL, pulje 1 … kr. 1.000,00 …
… I alt at betale senest den 14. august 2013 … kr. 61.500,00 ...”
DHF rykkede ved skrivelse af 15. august 2013 Aalborg DH for betaling med følgende
ordlyd:
”Rykker
Kundenr. 21800646
Ved gennemgang af vores bogholderi, kan vi se, at vi endnu ikke har modtaget betaling for
1. rate af dommerrejsepuljen til Dame Håndbold Ligaen på kr. 61.500,I henhold til ændrede regler for indbetaling af gebyr, skal vi hermed gøre opmærksom på,
at beløbet skal indbetales senest 31/8 2013.
Såfremt gebyret ikke er betalt senest denne dato, vil sagen uden yderligere varsel blive
fremsendt til Disciplinærudvalget med indstilling om udelukkelse fra turneringen.”

Det fremgår af DHF’s love § 7 b, stk. 2 b, at ”… foreninger og håndboldselskaber
betaler årligt … … et gebyr til dommerrejsepuljen” samt af stk. 4, at ”Såfremt foreninger
og håndboldselskaber ikke betaler de i nr. 2 nævnte gebyrer i overensstemmelse med
de oplyste betingelser, kan foreningen eller håndboldselskabet ikke deltage med et hold
i turneringen. Holdet anses i så fald som nedrykker. Nedrykningen sidestilles med en
ordinær sportslig nedrykning …”
Det fremgår endvidere af Ligareglementet § 21, stk. 2, jf. stk. 4, om
deltagelsesbetingelser, at ”… Det er en betingelse for, at en forening [håndboldselskab]
kan deltage i en turnering omfattet af Ligareglementet, at … … c) foreningen
[håndboldselskabet] har betalt … … a conto betaling til dommerrejsepulje …”
Disciplinærudvalget skal herefter udtale følgende:
Disciplinærudvalget kan konstatere på det foreliggende grundlag, at DHF har fremsendt
såvel faktura som rykker til Aalborg DH om betaling af gebyr til dommerrejsepuljen – og
både pr. post og mail – og at Aalborg DH ikke har betalt i overensstemmelse med de
oplyste betingelser, jf. DHF’s love § 7 b, stk. 4, jf. stk. 2 b.
Der er således tale om manglende betaling af pligtmæssigt gebyr, hvorfor Aalborg DH ikke
kan deltage med et hold i turneringen, jf. § 7 b, stk. 4.
Som følge heraf finder Disciplinærudvalget, jf. § 7 b, stk. 4, jf. stk. 7, at …
Aalborg DH med omgående virkning udelukkes fra deltagelse i Dame Håndbold
Ligaen.
Disciplinærudvalget pålægger i medfør af DHF’s love § 27, stk. 1, Aalborg DH at betale
retsgebyret for behandlingen af denne sag. Retsgebyret udgør kr. 3.075, jf. gebyrlisten.
Denne afgørelse kan appelleres til DHF’s Appeludvalg. En appel skal skriftligt ske inden 14
dage efter en afgørelse er kommet frem til parten med oplysning om appeladgang og frist
til sekretariatet for det Disciplinærudvalg, der har truffet afgørelse i sagen og ledsaget af et
gebyr i henhold til den til enhver tid gældende gebyrliste. Et sådant gebyr tilbagebetales,
såfremt appellanten får medhold. DHF’s administration skal umiddelbart videresende
appellen til DHF’s Appeludvalg efter de herom gældende retningslinjer, og der skal
samtidig tilgå kopi af appellen til det Disciplinærudvalg, der har truffet afgørelse i sagen.
Er afgørelsen ikke appelleret inden 14 dage efter, at afgørelsen er kommet frem til parten,
er afgørelsen endelig.
Aalborg DH vil modtage en faktura på retsgebyret (kr. 3.075).
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