Forslag til ændring af Dansk Triatlon Forbunds love ved den
ordinære generalforsamling 30. marts 2019
Følgende forslag er indstillet af bestyrelsen og sendes til afstemning hver for sig og alle med øjeblikkelig
virkning:

•
•
•
•
•

Forslag 1: Ændring af §1 – se nedenfor. Vedtages dette forslag vil
implementeringen ske løbende.
Forslag 2: Ændring af § 3 – se nedenfor
Forslag 3: Ændring af § 5 – se nedenfor
Forslag 4: Ændring af § 7 – se nedenfor
Forslag 5: Ændring af § 14 – se nedenfor
2018

Forslag 2019

Dansk Triatlon Forbunds Love
§ 1.

Navn

Triatlon Danmarks love
§ 1.

1. Forbundets navn er Dansk Triatlon

Navn
1. Forbundets navn er Triatlon Danmark

Forbund (DTriF)
§ 3.

Formål

§ 3.

1. Forbundets formål er at fremme
kendskabet til og udøvelsen af
triatlonsporten med tilgrænsende
sportsgrene i Danmark og repræsentere
denne over for organisationer og
myndigheder i ind- og udland.

§ 5.

Medlemskab
1. Medlemskab af DTriF kan være enten fuldt
medlemskab eller medlemskab med
begrænsede rettigheder.
Som medlemmer af DTriF med fuldt
medlemskab kan optages danske klubber
eller foreninger, hvis medlemmer aktivt
udøver triatlonsporten, eller tilgrænsende
sportsgrene.
Som medlemmer af DTriF med
begrænsede rettigheder kan optages
klubber eller foreninger og andre juridiske
enheder, hvis medlemmer aktivt udøver
triatlonsporten eller tilgrænsende
sportsgrene.

Formål
1. Forbundets formål er at:
a) Fremme kendskabet til og
udøvelsen af triatlonsporten med
tilgrænsende sportsgrene i
Danmark
b) Repræsentere triatlonsporten over
for organisationer og myndigheder i
ind- og udland.
c) Give forbundets medlemmer de
bedst mulige vilkår for at dyrke
sporten

§ 5.

Medlemskab
1. Triatlon Danmark optager følgende
medlemmer:
a. Danske klubber og foreninger, hvis
medlemmer aktivt udøver
triatlonsporten, eller tilgrænsende
sportsgrene.
Medlemmerne i de enkelte
klubber/afdelinger (afdelinger for
flerstrengede foreninger) under
Triatlon Danmark er automatisk
medlem af Triatlon Danmark og får
hver tildelt et medlemsnummer
b. Triatlon Danmark optager desuden
enkeltpersoner som medlemmer,
jfr. DIFs love, Lovregulativ 1, § 2
stk. 1 og 4. Triatlon Danmark
udarbejder et aktivitetstilbud til
Enkelt-Persons-Medlemmerne.
For enkeltpersonmedlemmer

2. For at opnå medlemskab skal
medlemsklubber have en bestyrelse,
fremlægge et sæt love og en aktivitetsplan
der demonstrerer en optagelsesberettiget
sportslig aktivitet. Dog såfremt det er en
forening, der dyrker andre idrætsgrene, skal
der oprettes et triatlonudvalg hvor minimum
et af medlemmerne indgår i klubbens
hovedbestyrelse. Også senere skal
medlemsklubber på forlangende fremlægge
dokumentation for, at der leves op til disse
krav.

3. Medlemsklubber skal betale et
klubkontingent til forbundet.
Medlemmer med fuldt medlemskab betaler
et af repræsentantskabet på den ordinære
generalforsamling fastsat kontingent.
Bestyrelsen fastsætter årligt kontingent for
medlemmer med begrænsede rettigheder.
4. Hvis betingelserne i § 5 stk. 2 ikke opfyldes,
eller hvis en medlemsklub er i restance
med ethvert krav til forbundet, kan
medlemskabet suspenderes indtil
betingelserne for fornyet medlemskab er til
stede.
5. Medlemsklubberne med fuldt medlemskab
skal senest 1. januar hvert år indsende en
medlemsregistrering til DIF. Umiddelbart
efter medlemsklubbernes ordinære
generalforsamlinger indsendes til DTriF
referat, samt fortegnelse over bestyrelsens
sammensætning og adresser
6. Endvidere kan DTriF optage enkeltpersoner
som medlemmer, jfr. DIFs love,
Lovregulativ 1, § 2 stk. 1 og 4. DTriF
udarbejder et aktivitetstilbud til
enkeltmedlemmerne.
For enkeltperson-medlemmerne opkræves
et årligt kontingent, som vedtages af
bestyrelsen.
DTriF fører en medlemsliste over
enkeltpersoner som optages.

opkræves et årligt kontingent, som
vedtages af bestyrelsen.
Triatlon Danmark fører en
medlemsliste over enkeltpersoner
som optages.
2. For at opnå medlemskab skal
medlemsklubber have en bestyrelse,
fremlægge et sæt love og en aktivitetsplan
der demonstrerer en optagelsesberettiget
sportslig aktivitet. Dog hvis det er en
flerstrenget forening, der dyrker andre
idrætsgrene, skal der oprettes et
triatlonudvalg hvor minimum et af
medlemmerne indgår i klubbens
hovedbestyrelse. Også senere skal
medlemsklubber på forlangende fremlægge
dokumentation for, at der leves op til disse
krav.
3. Medlemsklubber skal betale et
klubkontingent til forbundet.
Klubkontingent beregnes ud fra en takst
per medlem i klubben.
4. Klubkontingentets medlemstakst fastsættes
af repræsentantskabet på den ordinære
generalforsamling.

5. Hvis betingelserne i § 5 stk. 3 ikke
opfyldes, eller hvis en medlemsklub er i
restance med ethvert krav til forbundet, kan
medlemskabet suspenderes indtil
betingelserne for fornyet medlemskab er til
stede.
6. Medlemsklubberne skal rettidigt hvert år
indsende en medlemsregistrering til DIF og
desuden holde forbundet opdateret på
kontaktdata på klubbens formand og
kasserer

§ 7.

Bestyrelsen

§ 7.

Bestyrelsen

1. Forbundets bestyrelse består af formand,
økonomiansvarlig og minimum 6 og højst 8
medlemmer.

1. Forbundets bestyrelse består af 7
medlemmer: Formand, Næstformand,
Politisk økonomiansvarlig samt
yderligere 4 medlemmer hvor
a) Formand og yderligere to
medlemmer er på valg lige år
b) Politisk økonomi ansvarlig og
yderligere tre medlemmer er på
valg ulige år
c) Gældende specifikt for året 2019
(pkt. 1.C bortfalder i 2020):
Her vælges
i. Politisk økonomi
ansvarlig + tre
medlemmer for 2 år
ii. Et medlem for et år
d) Bestyrelsen konstituerer selv sin
næstformand efter den ordinære
generalforsamling.

2. Bestyrelsen vælges på den ordinære
generalforsamling for to år ad gangen,
således at formand og to-tre medlemmer er
på valg i lige år, mens økonomiansvarlig og
to-tre medlemmer er på valg i ulige år.

2. Bestyrelsen vælges på den ordinære
generalforsamling for to år ad gangen –
se §7.1

DTriF ønsker, at begge køn er
repræsenteret i den siddende bestyrelse.
Desuden vælges på generalforsamlingen
en 1. og 2. suppleant. Suppleanter vælges
kun for et år ad gangen. Ved eventuel
afgang af bestyrelsesmedlem(mer) inden
valgperiodens udløb indtræder 1.
suppleanten, og i givet fald 2. suppleanten,
i bestyrelsen indtil førstkommende
ordinære generalforsamling.
3. Bestyrelsen kan efter behov nedsætte
udvalg, hvis medlemmer udpeges af
bestyrelsen.
4. Et udvalg kan højst bestå af 6 medlemmer
samt bestyrelsens repræsentant. Dog kan
amatør- og ordensudvalget højst bestå af 3
medlemmer jf. § 13, stk. 1.

Valgene, både til bestyrelsen og til amatør- og
ordensudvalget, afgøres ved simpelt stemmeflertal.
Såfremt en repræsentant ønsker det, skal
afstemningen være skriftlig. Ved stemmelighed
afgøres udfaldet ved lodtrækning.

3. Triatlon Danmark ønsker, at begge køn
er repræsenteret i den siddende
bestyrelse.
4. Desuden vælges på generalforsamlingen
en 1. og 2. suppleant. Suppleanter
vælges kun for et år ad gangen. Ved
eventuel afgang af
bestyrelsesmedlem(mer) inden
valgperiodens udløb indtræder 1.
suppleanten, og i givet fald 2.
suppleanten, i bestyrelsen indtil
førstkommende ordinære
generalforsamling.
5. Bestyrelsen kan efter behov nedsætte
udvalg, hvis medlemmer udpeges af
bestyrelsen.
6. Et udvalg kan højst bestå af 6
medlemmer samt bestyrelsens
repræsentant. Dog kan amatør- og
ordensudvalget højst bestå af 3
medlemmer jf. § 13, stk. 1.
7. Valgene, både til bestyrelsen og til
amatør- og ordensudvalget, afgøres ved
simpelt stemmeflertal. Såfremt en
repræsentant ønsker det, skal
afstemningen være skriftlig. Ved

stemmelighed afgøres udfaldet ved
lodtrækning

§ 14. Forretningsudvalg

1. Forretningsudvalget konstituerer sig selv med
formanden og bestyrelsens økonomiansvarlige.
Direktøren er sekretær for udvalget

§ 14. Forretningsudvalg
1. Forretningsudvalget består af formanden,
den politiske økonomiansvarlige og et af
bestyrelsen udvalgt medlem.
Direktøren er sekretær for udvalget.

