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VEDTÆGTER FOR DANSK LACROSSE FORBUND 

§1 FORBUNDETS NAVN 

1. Dansk Lacrosse Forbund (skrives forkortet DLF og på engelsk Danish Lacrosse Federation). 

§2 HJEMSTED 

1. DLFs hjemsted er hvor bestyrelsen beslutter. 

§3 FORMÅL 

1. Forbundets formål er at udbrede kendskabet til og fremme interessen for og viden om lacrosse i 
Danmark, herunder at organisere og administrere internationale lacrossekampe, knytte forbindelse 
til udenlandske lacrosseorganisationer, støtte initiativer til oprettelse af lokale lacrosseklubber samt 
koordinere lacrosseaktiviteterne i Danmark. 

2. Forbundet fungerer som den lovgivende og højeste myndighed for udøvelse af lacrosse i 
Danmark. 

3. Forbundet repræsenterer medlemmerne over for internationale lacrosseorganisationer, samt 
eventuelle nationale sportslige organisationer. Forbundet kan være medlem af sådanne nationale 
og internationale organisationer, som er i overensstemmelse med forbundets formål, og som 
forbundet i øvrigt finder det hensigtsmæssigt at være medlem af. Eventuelle ind- og udmeldelser af 
nationale og internationale organisationer skal forelægges på det førstkommende landsråd til 
endelig godkendelse. 

§ 4 MEDLEMSKAB 

1. Som medlemmer af DLF kan optages lacrosseklubber, der betaler kontingent til DLF. Klubber 
uden for Danmarks grænser kan optages som medlemmer, så længe det sker i overenstemmelse 
med de gældende regler nedsat af the European Lacrosse Federation og the International 
Lacrosse Federation. 

2. Ansøgning om optagelse som medlem skal ske til bestyrelsen. Hvor der er tale om en klub eller 
forening skal ansøgningen bilægges vedtægter, oplysning om evt. bestyrelse og medlemsliste, 
ligesom bestyrelsen kan indkalde evt. andet materiale, som den måtte finde nødvendigt. 

3. Optagelse af en klub eller forening kan kun ske såfremt vedtægterne i øvrigt er i 
overensstemmelse med DLFs regler og vedtægter. 

4. Æresmedlemmer kan i ganske særlige tilfælde udnævnes af bestyrelsen. Dette kræver 
bestyrelsens enstemmige beslutning. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. 

§5 RETTIGHEDER & FORPLIGTELSER 

1.Kun de af bestyrelsen godkendte og optagne klubber og enkeltmedlemmer er berettigede til at 
stille med spillere til de danske lacrosselandshold. 

2. Lacrosseklubber under DLF samt medlemmerne i disse og enkeltmedlemmer under DLF er 
forpligtet til: 
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a. At underkaste sig DLFs love og reglementer og alle i henhold hertil trufne bestemmelser. 
b. Ved turneringer og andre arrangementer at meddele på deres programmer og andre 

officielle dokumenter, at de er underlagt DLF. 
c. At indsende alle ændringer i den pågældende klubs love til godkendelse. Såfremt 

ændringer måtte være vedtaget uden DLFs forudgående godkendelse, kan bestyrelsen 
stille krav om ændringer for klubbens forbliven som medlem af forbundet, i det omfang 
klubbens vedtægter ved ændringen kommer til at stride mod bestemmelser i nærværende 
vedtægter. 

d. På forlangende at stille generalforsamlingsreferat, godkendt regnskab og medlemsliste til 
rådighed for DLFs bestyrelse. 

e. I tilfælde hvor der sker ændringer i klubbens/foreningens bestyrelse at indsende 
oplysninger om klubbens/foreningens medlemmer. 

§6 UDMELDELSE OG EKSKLUSION 

1. Bestyrelsen kan, i tilfælde af en klubs skadelige virksomhed over for spillet eller forbundet træffe 
beslutning om eksklusion. 

2. Til eksklusion kræves, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for. Hvis bestyrelsen 
samlet kun består af tre medlemmer skal der være enstemmighed. 

3. Et ekskluderet medlem kan ikke deltage i turneringer og andre arrangementer under DLF 
og/eller andre organisationer, som DLF er tilknyttet. 

4. Der skal uopholdeligt gives den ekskluderede meddelelse om eksklusionen. Vedkommende er 
berettiget til at få eksklusionen forelagt for det førstkommende landsråd, hvor eksklusionen for at 
kunne opretholdes skal godkendes. 

5. Den ekskluderede har ret til at tale sin sag under behandlingen af spørgsmålet på landsrådet, 
men vedkommende har ingen stemmeret, og indbringelsen for landsrådet har ingen opsættende 
virkning. 

6. Et medlem af DLF kan til enhver tid udmelde sig af forbundet. 

§ 7 STEMMEREGLER 

1. Stemmeberetigede til Landsråd er den klubdelegerede. Alle klubber har en (1) stemme. Et 
forslag er godkendt med almindeligt flertal. 

2. Men: stemmeberetigede til valg af bestyrelsesmedlemmer er alle fremmødte. 

§ 8 LANDSRÅD 

1. Landsrådet er DLFs højeste myndighed. 

2. Landsrådet består af bestyrelsesmedlemmerne, samt 1 delegeret fra hver af de under forbundet 
godkendte klubber. 

3. Adgang til landsrådet har alle medlemmer af DLF, der ikke er i kontingentrestance.  

4. Hver klub har en (1) stemme. 
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5. Det ordinære landsråd afholdes hvert år efter DLL sæsonens aflutning. 

6. Ekstraordinært landsråd skal afholdes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer finder det 
nødvendigt, eller når foreninger/klubber repræsenterende mindst 20% af forbundets medlemmer 
ønsker det. Begæringen skal ske skriftligt til bestyrelsen med angivelse af dagsorden. Det 
ekstraordinære landsråd skal afholdes senest 3 måneder efter begæringens modtagelse.  

7. Indkaldelse til landsråd skal ske ved bekendtgørelse, enten i forbundets medlemsblad eller i en 
af forbundet udsendt meddelelse, med mindst 4 ugers varsel.  

8. På det ordinære landsråd er følgende dagsordenspunkter obligatoriske: 

1. Valg af dirigent.  
2. Formanden aflægger beretning.  
3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.  
4. Behandling af eventuelle forslag.  
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Valg af formand.  
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  
8. Valg af en suppleant til bestyrelsen.  
9. Valg af revisor.  
10. Valg af revisorsuppleant.  
11. Eventuelt 

ad. 4. 
Forslag - herunder forslag til vedtægtsændringer - der ønskes behandlet på landsrådet skal 
være bestyrelsen skriftligt i hænde senest to uger før landsrådets afholdelse. 

ad. 6.  

Formand vælges for 1 år ad gangen. 

ad  6.,7. og 8 
Valgbare er alle stemmeberettigede medlemmer. 

ad 7. 
Bestyrelsen består foruden formand af næstformand, kasserer og højst to medlemmer 
mere. Bestyrelsens medlemmer vælges for et år ad gangen. 

Ad 9. og 10. Revisor og revisorsuppleant vælges for et år af gangen 

9. Landsrådet er beslutningsdygtigt uden hensyn til de mødtes antal. Formand eller næstformand 
skal dog være tilstede. Stemmeberetigede kan afgive deres stemme telefonisk eller skriftligt, hvis 
de ikke kan være eller er tilstede. 

10. Afstemning sker skriftligt, hvis enten dirigenten ønsker det, eller hvis mindst 3 
stemmeberettigede deltagere kræver det. Personvalg er dog altid skriftlige.  

11. Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen opførte forhandlingspunkter samt om 
ændringsforslag til disse. 
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12. Dagsordenen, herunder evt. forslag, skal, tillige med regnskabet, udsendes til de delegerede 
senest 2 uger før mødets afholdelse. 

13. Kun de delegerede kan afgive stemme på landsrådet. 

14. Ved afstemning gælder i almindelighed simpelt stemmeflertal, jf. dog §10 og 13. 

§ 9 BESTYRELSEN 

1. Forbundets arbejde ledes af bestyrelsen. Bestyrelsen er ansvarlig for den samlede forvaltning af 
forbundets virksomhed samt for udvælgelse af landsholdstræner(e). Således kan bestyrelsen 
nedsætte særlige udvalg og fastlægger således hvilke arbejdsopgaver, der henlægges under disse 
særlige udvalg og godkender evt. handlingsplaner og budgetter fra udvalgene. 

2. Bestyrelsen vedtager de nødvendige og/eller hensigtsmæssige reglementer og bestemmelser. 

3. Bestyrelsen består af en formand mindst to medlemmer. Maksimalt fire medlemmer. Formand 
og medlemmer vælges på landsrådet for en etårig periode. 

4. Såfremt formanden afgår midt i en valgperiode konstituerer bestyrelsen af sin midte en ny 
formand frem til førstkommende landsråd og suppleanten til bestyrelsen indtræder i det 
pågældende bestyrelses- medlems sted i den samme periode. 

5. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i en valgperiode, erstattes 
vedkommende af en suppleant indtil førstkommende ordinære landsråd.  

6. På det første bestyrelsesmøde, som skal afholdes senest fire uger efter landsrådet. 

7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre af dens medlemmer er til stede, heriblandt 
formanden eller næstformanden. I tilfælde af stemmelighed er formandens (og i hans fravær 
næstformandens) stemme afgørende.  

8. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst to af 
bestyrelsesmedlemmer kræver det. 

§10 LANDSTRÆNER(E)  

1. Landstræner(e) udvælges af bestyrelsen. Rollen og ansvaret som landstræner træder i kraft, når 
kontrakt er underskrevet og løber ét kalenderår af gangen. Landstræner behøver ikke at have 
bopæl i Danmark og bør ikke have formel tilknytning til nogen af de danske lacrosseklubber. 

2. DLF vedtager og konkretiserer i kontrakten til landstræner under hvilke forhold denne er 
ansat/forpligtet til at varetage sit job som landstræner. Udarbejdelsen af kontrakt i samarbejde 
mellem bestyrelsen og træner i overensstemmelse med gældende juridiske regler vedrørende 
træneransættelse. 

3. De af forbundet udvalgte landstrænere er egenrådige i forbindelse med udvælgelse af 
landsholdsspillere så længe DLFs regler og vedtægter er overholdt samt spillere lever op til de af 
European Lacrosse Federations og International Lacrosse Federations regler om spillertilladelse.  
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§11 VEDTÆGTSÆNDRINGER 

1. Alle kan stille forslag til vedtægtsændringer. Vedtægtsændringer skal godkendes på 
landsrådsmøde af mindst 2/3 stemmer. Landsrådsmøde skal indkaldes med 30 dages varsel. 

§12 KONTINGENT 

1. Kontingent + evt. indmeldelsesgebyr for medlemmer (både klubber og enkeltpersoner) 
fastsættes på landsrådet. 

2. Kontingentet indsættes på en dertil indrettet konto. Bestyrelsens medlemmer kan i forening 
hæve på foreningens konto. Kasserer samt formand har tegningsret over DLFs økonomiske 
midler. 

§13 REGNSKAB OG REVISION 

1. Forbundets regnskabs- og virkeår løber fra den 1. januar til den 31. december. 

2. Regnskabet skal før fremlæggelsen på landsrådet være gennemgået af forbundets revisorer. 

3. Revisorer og revisorsuppleant vælges på landsrådet for et år ad gangen. 

§14 OPLØSNING 

1. Til forbundets opløsning kræves et flertal på mindst 4/5 af samtlige stemmer på landsråd.  

2. Ved DLFs ophør tilfalder overskydende midler et almennyttigt formål. Det er op til bestyrelsen at 
bestemme det konkrete formål. 

§15 TEGNING OG HÆFTELSE 

1. Forbundet forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være 
formanden eller næstformanden. 

2. Forbundet hæfter kun for sine forpligtelser med den forbundet til enhver tid tilhørende formue. 
Der påhviler hverken forbundets medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. 


