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1. Velkomst og valg af dirigent og referent
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●
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DM-udvalget
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Eliteudvalget
Breddeudvalget
Spiritudvalget
Roskilde Frivillig
Discsalg
EUCR-repræsentant

Frokost
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6. 2025 strategi
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8. Valg af kasserer
9. Valg af minimum 1 hovedbestyrelsesmedlem
10. Valg af en revisor og en revisorsuppleant
Kaffe og kage

kl. 15.00

11. Nedsættelse af et DM-udvalg samt af de fra repræsentantskabet og bestyrelsen ønskede
udvalg.
Kl. 15.30
12. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende kalenderår
13. Eventuelt
Afslutning og foto

Tak
DFSU og dansk ultimate findes kun, fordi en flok engagerede personer lægger en flot frivillig
indsats. Hver eneste dag udvikler sporten sig, hvad enten det er gennem lokale træninger,
discsalg, udvalgsopgaver eller elitearbejde. DFSUs bestyrelse vil gerne rette en varm tak til alle jer,
der gør en ekstra indsats. Og vi opfordrer alle andre til også at give jer et klap på skulderen og
spørge, hvordan man selv kan hjælpe. Her er forsøgt at samle navnene på alle dem, der har gjort
en indsats i 2019 eller meldt sig for faste opgaver i 2020. Nogen er måske glemt, og det beklages.
Alles indsats er værdsat – også dig, der blot samler kegler sammen til DM-runderne – men uden
disse nøglepersoner og deres engagement, så det sort ud for dansk ultimate.
Personerne er listet efter klubber for at synliggøre, hvem der yder meget, og hvem der måske i
fremtiden kunne yde mere. Kontakt info@dfsu.dk hvis du vil være med.
Aalborg Dinosaurs
Rasmus Underbjerg, PR-udvalget
Aarhus Universitets Ultimate
Lasse Vestergaard Andersen, DFSU bestyrelsesmedlem, assisterende herrelandstræner ‘19 samt
EUICC2020 & EUIC2021
Matthias Zaccarin, EUICC2020 & EUIC2021
Mathias Munk, DFSU kasserer samt EUICC2020 & EUIC2021
Jonas Skovgaard, DFSU bestyrelsesformand og herrelandstræner ‘19
Peter Mott, gymnasie-DM
Christian Anker, breddeudvalget
Emil Christiansen, EUICC2020 & EUIC2021
Mattias Brun, holdleder damelandsholdet ‘20 samt EUICC2020 & EUIC2021
Astrid Alsted, DFSU bestyrelsesmedlem, eliteudvalget
AUC Mojn
Christoffer Gaarde, breddeudvalget
Copenhagen Hucks
Kristian Kjeldsen Hansen, dirigent repræsentantskabsmødet 2019
Jesper Dyhr, frivilligkoordinator Roskilde Festival
Maya Mileck, Beach damelandstræner ‘19,
Camilla Trinderup, Beach damelandstræner ‘19,
Rikke Louise Kjær Knudsen, DFSU sekretariatet og DM-udvalget
Freja Bak, spiritudvalget
Christina Noer, spiritudvalget
Mette Møller Nielsen, breddeudvalget og DM-udvalget
Klara Karlson, breddeudvalget
Copenhagen Ultimate Spinners
Louise Dyring Mbae, beach damemasterslandstræner ‘19
Camilla Hassing Dragsted, beach damemasterslandstræner ‘19
Hanne Hovmark, PR-udvalget
Christian Mehlbye Buch Greisen, beach herremasterslandstræner ‘19

Discflyers
Kasper Roholt, DFSU bestyrelsesmedlem samt DM-udvalget
Lisbeth Møller, Discsalg Odense

DTU Lyngby
Mads Gotlieb, eliteudvalget
Jonas Toftager-Oster, spiritudvalget
Flying Vikings Esbjerg
Thomas Simonsen, DFSU revisor
Frederikssund Ultimate Klub
Jimmy Escherich, U20-herrelandstræner ‘19
Københavns Frisbee Klub
Rasmus Fink, DFSU bestyrelsesmedlem, PR-udvalget, bredde-udvalget, U24 herrelandstæner ‘19
Jeppe Ankjær, mixlandstræner ‘19
Sofie Ankjær, mixlandstæner ‘19
Laurits Hjermitslev, U24 herrelandstæner ‘19
Sverre Stütz, U20 herrelandstræner ‘19
Rasmus Otkjær, spiritudvalget
Casper Guldager, DM-udvalget
Ragnarok
Kristian Reckzeh, EUCR-repræsentant
Jørgen Alsted, herrelandstræner ‘20
Andreas Eiskjær, herrelandstræner ‘19 + ‘20
Tørring
Birte Bengtsson, Gymnasie DM
Tommy Nielsen, damelandstræner ‘20
Ultimate Dragons
Mette Godiksen, eliteudvalget, PR-udvalget
Herning Vipers
Ditlev Bülow, Roskilde Festival
Vivild
Troels Schøning Johansen, efterskole-DM
Uden for klubberne
Tobias Thune, DFSU Sekretariatet
Anette Rørvang, discsalg
Gymnasielærernes Idrætslærerforening, Gymnasie DM
Ellen Jakobsen, damelandstræner ‘20

Bestyrelsens beretning
Mit første år som formand har været enorm lærerig, udfordrende og også en kæmpe bekræftelse
af hvor mange gode kræfter der er i vores sport på trods af det relative lille antal medlemmer. Det
er helt vildt!
Når jeg tænker på 2019 og Ultimate Danmark og DFSU, er der især to markante områder jeg
kommer til at tænke på. Det var et år i landsholdets tegn og et år i strategiens tegn.
For sidstnævnte vil det næste (og kommende) år være i udførelsens tegn.
2019 er et veloverstået "landsholdsår”. Der blev både for trænere, spillere, klubber og DFSU brugt
mange gode kræfter på landshold. Det er et stort bevis på hvor meget vores medlemmer vil
sporten, også på højt niveau. Jeg vil gerne fremhæve især Dame Masters sølv ved beach EM og
mixholdets femte plads ved græs EM, men også takke alle andre spillerne som ofrede tid, penge
og sved og selvfølgelig alle trænerne som lagde en meget stor og flot indsats i at få holdene til at
præstere deres bedste. Som en fun fact for 2019 kan det nævnes at der ud af vores ca 600
medlemmer var 133 individuelle landsholdspillere fordelt på 8 landshold med over 20 spillere som
spillede på to eller flere landshold. En imponerende bedrift men også noget der giver stof til
eftertanke for mig personligt at næsten en fjerdedel af vores medlemmer var på et landshold.
Vi havde også et flot år for ungdomshold og ungdomslandshold. Det er virkeligt fedt at høre om og
se de klubber, trænere og individer der arbejder med de unge og helt unge spillere. Jeg håber
SkoleOL vil give endnu flere klubber blod på tanden til at starte ungdomshold og jeg håber
SkoleOL og gymnasiesatsningen vil give endnu mere vækst i disse områder.
Og apropos SkoleOL, så kan det ikke understreges nok hvor stor en mulighed det er vi har fået
mulighed for at være med i det. Der er stor interesse eksternt mod ultimate pga SkoleOL fra
mange. Det er en gylden mulighed at være med og jeg håber alle klubber der er med i år, og
endnu flere fremover vil give dette stor opmærksomhed. Det kan betyde rigtigt meget for vores
sports fremtid. Spændende tider!
En stor tak til alle der arbejder i vores forskellige udvalg. Det er vildt fedt at se hvor seriøst og hvor
mange kræfter der ligges i dette arbejde. Ligeledes tak til Birte og Peter for deres arbejde med
Gymnasie-DM. Det er stadig målet at få en god synergi mellem DFSU og gymnasierne op at køre
for at få fingrene i en masse nye unge spillere, og der er Gymnasie DM helt oplagt som startsted.
Selvom Indendørs EM blev afholdt i 2020 vil jeg alligevel lige nævne dette stævne som blev afholdt
på dansk jord. Et flot afholdt indendørs klub EM, der var nogle småting der skal finpudses frem
mod indendørs EM i 2021, men overordnet enormt velsmurt! Stærkt arbejde af de involverede! Så
tak til Matthias og Mathias og Mattias med h og et og to t'er og uden h men med to t'er, Lasse og
ikke mindst Emil C. Virkelig spændende at se sådan en begivenhed, som ikke rigtigt har eksisteret
før og sportsligt interessant med mange forskellige spillestile; niveauet var også voldsomt på både
dame, herre og mix siden.
For bestyrelsen var året som nævnt også et hvor vi skulle og fik lavet en ny strategi. Denne gang
frem mod 2025. Opgaven vi stillede os selv var OK stor, da vi gerne ville favne bredt. Ændringerne,
især for landshold og elite Danmark, kan også virke voldsomme, men det vigtigste budskab fra mig
er at alle tiltag er en del af den større omlægning af fokus fra elite til bredde og begynder. Jeg vil
også gerne understrege, at vi kun ser fremad med de forskellige tiltag.

Nogle af tiltagende vil, isoleret set, måske kunne opfattes som ekstra arbejde for enkelte opgaver,
men jeg mener virkelig, at alle tiltagende indgår i enten at sikre resurser ude i klubberne de rigtige
steder, lette arbejdet for bredde, ungdoms og begynder relaterede opgaver og generelt være klar
til og være indbydende overfor nye spillere. Derudover er en meget stor del af strategien møntet på
at vi indad og udad til er klar til flere unge spillere og klar til at samarbejde med og virke
indbydende for eksterne institutioner. Både på elite og bredde delene.

Mit personlige mål i mit arbejde som formand med strategien og for DFSU er DDGI og DIF. DDGI
og DFSU skal sammenlægges uden tab af selvstyre for os (eller DDGI) nu og i fremtiden.
Sammenlægningen skal desuden laves på en måde som sikre gevinst og/eller synergi af økonomi
for begge forbund. Både på kort sigt og lang sigt. Både jeg og DDGI formanden er helt på linje med
dette og vi har givet hånd på at arbejde frem mod dette fælles mål. Det vil indebære råd fra (gratis)
DIF rådgivere om sammenlægning og advokat bistand hvis nødvendigt. Medlemstallet pt for DFSU
og DDGI vil være over 1000 og måske kan vi relativt let komme over de 2000, som er kravet for at
blive optaget i DIF, ellers er målet at blive optaget som specialforbund.
Og netop optagelse af DFSU i DIF er mit andet personlige mål. Jeg vil gerne sikre DFSU
økonomisk stabilitet fremover ved at vi bliver medlem af DIF. Pt. er fx vores landsholdstøtte helt
afhængig af Roskilde-arbejdet og det er altid en usikker indkomst på trods af det helt utrolige
arbejde som koordinatorerne har lavet gennem årene. Men jeg tror på vi kan komme med i DIF, da
vi har flere unikke områder i Ultimate som andre sportsgrene kan lære meget af, men det ved I jo
udmærket godt.
Nu hvor jeg lige fik nævnt Roskilde arbejdet vil jeg gerne sende en kæmpe kæmpe tak til Jesper
Dyhr for hans arbejde med netop dette. Vi skylder alle Jesper at give ham et kram eller en high five
(og meget mere) for det. Jesper har overladt stafetten til Ditlev Bülow og vi vil gøre hvad vi kan i
DFSU for at hjælpe med denne overgang.
Til sidst vil jeg takke Sekretariatet og bestyrelsen. Vi har to dygtige personer i sekretariatet som jeg
håber vil fortsætte lang tid endnu og som får en masse beskeder og opringninger fra mig om alt
muligt jeg ikke har formået at sætte mig ind i eller med opgaver som skal løses. Altid er I klar, det
er bare fedt. Og Tobias og Rikke har lavet et enormt benarbejde i forhold til SkoleOL. Helt kanon.
Vi har en god bestyrelse, gode kræfter, og det var nok også godt de var gengangere, da jeg lige
skulle ind i alt det praktiske og formelle (er stadig i gang med det). De vil alle sporten det bedste og
de har lavet et stort arbejde.
Jeg håber dog personligt vi får flere kvinder i bestyrelsen, og vi kan med fordel også blive bedre
repræsenteret på landsplan.
Formanden out.

Sekretariatets beretning
Sportsadministrationen
Året startede for Rikke ud med at udvikle konceptet Family og KidsSport sammen med 11 andre
idrætsforbund under DIF. Konceptet er en “måltidskasse” men med sport. Det betyder at familier

og institutioner som betaler for et abonnement hver måned får tilsendt en kasse med en ny
sportsgren. Projektet har desværre ikke mødt så stort interesse som forventet, men personerne
bag Family/KidsSport arbejder fortsat på at få konceptet ud til familier og kommuner landet over.
Samarbejdet med Family/KidsSport betød, at sekrataieret blev tilbudt at deltage i DIF Trendforum.
Dette var 4 fokusaftener for mindre/nyere forbund, hvor fokus bl.a. var foreningsudvikling og i
sidste ende et seminar omkring opbygningen af handlingsplaner, som blev brugt da bestyrelsen
udarbejde 2025-strategien.
Eftersom vi sidste år sagde farvel til Børne- og ungekoordinator Sanne er opgaver indenfor denne
kategori tilfaldet både Rikke og Tobias.
Rikke brugte i foråret tid på at planlægge det første uofficielle Efterskole DM, som løb af stablen i
maj på Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole. Mesterskabet gentages i 2020, igen på Vivild.
I juni stod Rikke bag den administrative del af afviklingen af Youth-Cup i Frederikssund, hvor
ungdomshold fra Danmark og Sverige dystede i U14 og U20 divisioner. Igen I 2020 vil der blive
afviklet Youth-Cup, denne gang af Skovklosteret.
Omkring skolestart i august stod Rikke bag koordinering af en instruktørkampagne hvor frivillige
stod for undervisning på skoler og gymnasier, særligt i hovedstadsområdet og i Aarhus.
Efter Gym DM fik sekretariatet henvendelser fra engagerede gymnasieelever som ønskede at
starte nye klubber. Her brugte Rikke noget tid på at få Kolding tilbage på landkortet, mens der
fortsat er en klub i støbeskeen i Billund.
I løbet af året brugte Rikke desuden en rum tid på at finde nye koordinatorer til Roskilde Festival og
få sat dem i scene sammen med Jesper. Desværre bød efteråret på en trist melding, nemlig at to
af de nye koordinatorer ikke kunne fortsætte, hvorfor der nu skal findes en ny løsning.
I udgangen af 2019 blev der igangsat et projekt om afvikling af et trænerkursus med trænere fra
det engelske forbund. Koordinering af denne clinic er stadig i gang, vi håber at kunne løfte sløret
for detaljer snarest.
Sidenote: Siden slutningen af august har Rikke befundet sig i USA, og derfor ikke være synlig på
samme måde som tidligere. Men dette ændrer ikke på Rikkes arbejde, så er der det mindste så
kontakt hende endelig pr. mail eller tlf.
Skole OL 2020
Dansk Frisbee Sport Union er nu blevet en del af Skole OL 2020. Det har givet os en enestående
mulighed for at udbrede vores højt elskede sport. Desuden er Dansk Frisbee Sport Union det
første forbund der medvirker til Skole OL, som ikke er et specialforbund og dermed ikke officielt
hører med under den såkaldte DIF-paraply. I forbindelse med Skole OL skal der lyde en stor tak til
Lasse Vestergaard Andersen og Matthias Zaccarin, som har indledt samarbejdet, hvorefter
sekretariatet har overtaget rorpinden. Det har været et omfangsrigt arbejde, som også har krævet
en til dels frivillig indsats af sekretariatet. Vi er glade for at Skole OL er blevet en realitet og takker
for den store opbakning vi har oplevet ude blandt jer. En særlig tak skal lyde til kontaktpersonerne
ude i de klubber som afholder lokalstævner i forbindelse med Skole OL og alle øvrige som er
medvirkende til Skole OL 2020. Tak til Ulrik Müller fra Hucks, Jimmy Gram Escherich fra
Frederikssund Ultimate Klub, Mads Gotlieb fra DTU Ultimate Klub, Kasper Roholt Mortensen fra
Odense Discflyers, Tuf Krenchel fra Københavns Frisbee Klub og Anders Ruge fra Ragnarok.

Pr-udvalget
En stor tak skal lyde til Mette Godiksen, Matthias Zaccarin, Hanne Hovmark Kristensen og Rasmus
Underberg, som alle igennem PR-udvalget har bidraget til forbundets synlighed udadtil. Foruden
de mange opslag med billeder og videoer på de Sociale Medier og artikler på hjemmesiden, har
frisbeesporten også været repræsenteret i fjernsynet, Jyllandsposten og adskillige små lokalaviser,
som har styrket opmærksomheden omkring frisbeesporten. I forbindelse med skole- og
foreningssamarbejdet, som helt upåklageligt blev koordineret af sportsadministrator Rikke,
lancerede PR-udvalget en kampagne med flotte løsblade og annoncer på de sociale medier. Blot
få dage efter lanceringen måtte kampagnen indstilles, da efterspørgslen var overvældende stor.
PR-udvalget har i den forbindelse haft stor glæde af at deltage i et kursus om brugen af de sociale
medier, kurset blev udbudt vederlagsfrit af Danmarks Idrætsforbund. I forbindelse med Skole OL
har PR-udvalget desuden udarbejdet både billeder og videoer, der skal her også lyde en stor tak til
Illia Shypunov som har leveret enestående billeder, som både PR-udvalget og frisbeesporten som
helhed har stor glæde af.

Regnskab 2019

Budget 2020

Discs: Salg og Lager

Medlemsstatistik

Valg til bestyrelsen
Jf vedtægter er det kun formanden og kassereren, der vælges på en periode af 2 år. I år er
kassereren på valg. Alle menige bestyrelsesmedlemmer vælges til en 1-årig periode,
derfor er alle undtagen formanden på valg i år, 2020.

Bestyrelsen:
Formand Jonas Skovgaard – ikke på valg
Kasserer Mathias Munk – på valg og genopstiller
Bestyrelsesmedlem Rasmus Fink – på valg og genopstiller
Bestyrelsesmedlem Astrid Alsted – på valg og genopstiller
Bestyrelsesmedlem Kasper Roholt – på valg og genopstiller
Bestyrelsesmedlem Lasse V. Andersen – på valg og genopstiller ikke
Til repræsentantskabsmødet 2020 skal der ud over formanden vælges minimum et nyt
bestyrelsesmedlem.

2025-plan
Se 2025-planen på dfsu.dk under “om DFSU” - “mål, vision og strategi”.
Direkte link her:
http://dfsu.dk/wp-content/uploads/2020/01/Strategien-for-DFSU-og-dansk-Ultimate-frem-mod-2
025.pdf

Forslag til vedtægtsændringer

Vedtægter
Kapitel 1. NAVN
1.1 Organisationens navn er Dansk Frisbee Sport Union (DFSU).
Kapitel 2. FORMÅL
2.1 DFSU er en landsdækkende organisation, der har til formål at fremme frisbee-sporten i
Danmark bl.a. ved at udskrive mesterskaber, afholde stævner, udgive oplysende publikationer
m.m.
Kapitel 3. ORGANISATORISK OPBYGNING
3.1 Som medlem af DFSU kan efter bestyrelsens samtykke optages enhver klub på mindst 5
medlemmer mod at betale det til enhver tid gældende klubkontingent.
Nøjagtig fortegnelse over klubbens medlemmer skal sammen med klubbens vedtægter vedlægges
en skriftlig ansøgning.
3.2 De tilsluttede klubber er forpligtet til løbende at vedligeholde deres medlemslister over for
DFSU, samt årligt, pr. 31. december, at indsende en revideret medlemsopgørelse. Klubberne skal
endvidere løbende meddele unionen om ændringer i medlemslisten.
Medlemsfortegnelsen skal mindst indeholde følgende oplysninger om klubbens medlemmer:
• Navn
• Fødselsdag og -år
• Emailadresse
• Telefonnummer
DFSU kan, til enhver tid, kræve dokumentation for, at de, på medlemsfortegnelsen opførte
medlemmer, reelt er medlem af klubben.
3.3 De tilsluttede klubber er forpligtiget til årligt at indsende en fortegnelse over klubbens ledelse til
DFSU´s sekretariat. Fortegnelsen skal indeholde kontaktoplysninger til klubbens formand samt
klubbens DFSU kontaktperson i form af telefonnummer og e-mailadresse.
3.4 Alle medlemmer er underkastet DFSU’s vedtægter og bestemmelser og nyder samtidig godt af
de rettigheder, dette medfører.
3.5 Ingen klub under DFSU må føre navnet dansk eller Danmark i sit navn.
3.6 Spillere
Som medlem af en klub tilhørende Dansk Frisbee Sport Union er man ligeledes automatisk
medlem af DFSU. Spillere, der ikke er opført på den senest fremsendte medlemsliste, er ikke
spilleberettigede i mesterskabsturneringer sanktioneret af DFSU. Forseelser behandles jfr.
bestemmelserne i kapitel 9. Der kan søges dispensation for deltagelse hos DM-udvalget.
3.7 Repræsentantskab
Repræsentantskabet er DFSU’s højeste myndighed. Som medlem af repræsentantskabet kan hver
klub udpege repræsentant/er i henhold til medlemstal ud fra følgende fordeling:
10 eller færre medlemmer: 1 repræsentant
11 - 30 medlemmer: 2 repræsentanter
31 eller flere medlemmer: 3 repræsentanter
3.7.1 Medlemmerne af DFSU´s hovedbestyrelse er desuden medlem af repræsentantskabet og
har dermed stemmeret på lige fod med de øvrige repræsentanter.
3.7.2 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt i repræsentantskabet.

3.8 Hovedbestyrelse
Hovedbestyrelsen er DFSU´s daglige ledelse og består af minimum tre personer: En formand, en
kasserer samt minimum et menigt medlem. Det skal sikres, at en flertalsbeslutning kan tages.
3.8.1 Alle medlemmer til hovedbestyrelsen vælges direkte af repræsentantskabet. Formand og
kasserer vælges for 2 år. Formanden vælges i ulige år, og kasserer vælges i lige. Øvrige
medlemmer vælges for 1 år.
Kapitel 4. REPRÆSENTANTSKABSMØDE
4.1 Repræsentantskabets møder er åbne for alle. Dog kan møderne lukkes under behandlingen
af et eller flere punkter, såfremt 50 % af de tilstedeværende repræsentantskabsmedlemmer ønsker
dette.
4.2 Repræsentantskabet indkaldes skriftligt med mindst fire ugers varsel.
4.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år mellem d. 1. februar og d. 15. marts.
4.4 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes af hovedbestyrelsen, såfremt 25 % af de
tilsluttede klubber eller en enig hovedbestyrelse ønsker dette. Ved indkaldelsen skal dagsordenen
angives.
4.5 Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde skal som minimum indeholde
følgende:
1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning fra formanden
3. Aflæggelse af regnskab
4. Behandling af anmeldte forslag
5. Valg af formand el. kasserer
6. Valg af minimum 1 hovedbestyrelsesmedlem
7. Valg af en revisor og en revisorsuppleant
8. Nedsættelse af et DM-udvalg samt af de fra repræsentantskabet og bestyrelsen ønskede
udvalg.
9. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende kalenderår
10. Eventuelt
4.6 Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4. skal være hovedbestyrelsen i hænde
senest 14 dage før repræsentantskabsmødet. Hovedbestyrelsen skal videresende de indkomne
forslag til klubberne senest 8 dage før repræsentantskabsmødet.
4.7 Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt ved stemmeflertal.
4.8 Dirigenten fastsætter afstemningsmetoden. Skriftlig afstemning skal benyttes, hvis én eller flere
repræsentanter kræver det.
Kapitel 5. KONTINGENT
5.1 Kontingentet for de tilsluttede klubber fastsættes på det ordinære repræsentantskabsmøde på
basis af klubbens medlemstal pr. 31. december det foregående år. Kontingentet består af et
klubkontingent samt et spillerkontingent.
5.2 Der kan fastsættes et særligt kontingent for nye klubber.
5.3 Der kan fastsættes gebyrer for spillere og/eller holds deltagelse i turneringer på dansk grund.
5.4 Kontingentet for de tilsluttede klubber betales helårsvis pr. 1. april.
5.5 Gebyrer fastsat efter kapitel 5.3 skal indbetales til DFSU senest 1 måned efter turneringens
afslutning.
Kapitel 6. REGNSKAB

 .1 Regnskabet følger kalenderåret. Regnskabet skal underskrives af kassereren, samt efter
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revision af den af repræsentantskabet valgte revisor.
Kapitel 7. TEGNING
7.1 DFSU tegnes af formanden + et bestyrelsesmedlem.
Kapitel 8. UDVALG OG KOMITEER
8.1 Til udarbejdelse af DFSU´s til enhver tid gældende retningslinjer eller udførsel af specielle
opgaver kan repræsentantskabet eller hovedbestyrelsen nedsætte udvalg eller komiteer.
8.2 Kommissoriet for et udvalg eller en komité specificeres ved nedsættelsen. Nedsatte udvalg og
komiteer refererer til den instans, de er nedsat under samt, hvis ønsket, til repræsentantskabet.
8.3 Forslag fra udvalg og komiteer behandles på repræsentantskabsmødet under punkt 4.
8.4 Der nedsættes et fast DM-udvalg til afvikling af Danmarksmesterskabet i både indendørs og
udendørs ultimate.
8.4.1 DM-udvalget har til opgave at planlægge og afvikle Danmarksturneringen i både indendørs
og udendørs ultimate i samarbejde med de arrangerende klubber samt opdatere de gældende
regler, der spilles under.
Kapitel 9. BESTEMMELSER VEDRØRENDE FORSEELSER
9.1 Det er ethvert medlems pligt, at indberette enhver spiller eller klub, som ved sin handling
overtræder DFSU´s bestemmelser, tilsidesætter elementære hensyn eller på anden måde
modarbejder DFSU´s formål. Dette skal ske til hovedbestyrelsen.
9.2 Indberetningen skal sendes i to eksemplarer til hovedbestyrelsen, som inden 8 dage
videresender klagen til den/de indberettigede samt deres klub. Eventuelle modsigelser bør være
bestyrelsen i hænde senest 8 dage efter modtagelsen.
9.3 Hovedbestyrelsen kan indkalde de implicerede parter til en samtale og senest 14 dage herefter
afsige kendelse samt eventuel straf, dvs. udelukkelse fra konkurrencer i et givet tidsrum, eller
eventuel udelukkelse fra DFSU.
9.4 Afgørelser truffet af hovedbestyrelsen efter bestemmelserne i kapitel 9.1-9.3 kan indbringes for
et repræsentantskabsmøde, hvor mindst halvdelen af de tilsluttede klubber er til stede.
Kapitel 10. VEDTÆGTSÆNDRINGER
10.1 Ændring af DFSU´s vedtægter kan kun ske på et repræsentantskabsmøde, hvor mindst
halvdelen af de tilsluttede klubber er repræsenteret, og hvor et flertal på 2/3 af de fremmødte
stemmer for.
Kapitel 11. OPLØSNING AF DFSU
11.1 Beslutning om opløsning af DFSU kan kun træffes på et repræsentantskabsmøde, hvor
mindst halvdelen af de tilsluttede klubber og mindst halvdelen af alle stemmeberettigede er til
stede, og kun ved et stemmeflertal på mindst 3/4 af de afgivne stemmer. DFSUs midler overdrages
til medlemsklubberne og fordeles andelsmæssigt efter antal af medlemmer.

