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LOVE FOR DANSK SKØJTE UNION 
Vedtaget af repræsentantskabet den 24. maj 2014. 

 

 
NAVN, HJEMSTED OG ORGANISATORISK TILKNYTNING. 

§ 1. 

Stk. 1. Unionens navn er Dansk Skøjte Union, herefter kaldet DSU. Den er stiftet den 19. december 1912. 

Stk. 2. DSU’s hjemsted er Brøndby kommune. 

Stk. 3. DSU er medlem af Danmarks Idræts-Forbund og International Skating Union og i sin virksomhed forpligtet til at 

følge disse organisationers love og bestemmelser.   

 

 

FORMÅL 

§ 2. 

Stk. 1. Dansk Skøjte Unions formål er at virke for skøjtesportens fremme som både konkurrence-, motions- og fritidsvirk-

somhed for børn, unge og voksne. Som skøjtesport anses kunstskøjteløb og hurtigløb på skøjter (både long- og short track).  

Stk. 2. Til virkeliggørelse af formålet nævnt i stk. 1 skal DSU bl. a.  

- fastsætte regler for samt forestå afholdelsen af Danmarksmesterskaber og andre nationale og evt. regionale konkurrencer, 

- udvælge og støtte danske deltagere til internationale mesterskaber og konkurrencer,                   

- støtte med særlige træningsforanstaltninger skøjteløbere, der vurderes at have talent til at kunne gøre sig gældende i kon-

kurrencer på nationalt og internationalt niveau,  

- arrangere kurser for ledere, trænere, dommere og tekniske paneler samt træningssamlinger for foreningernes medlemmer,  

- virke for udbredelse af kendskabet til skøjtesporten og for forøgelse af tilgangen af nye medlemmer af foreningerne, 

- bistå ved udvikling af tilbud i foreningerne, der kan fastholde skøjtesporten som tiltrækkende fritidsaktivitet for medlem-

mer, for hvem konkurrencedeltagelse ikke er aktuel, og uanset alder og køn,  

- formidle samarbejde og information mellem foreningerne om opgaver og forhold af fælles interesse. 

 

  

DANSK SKØJTE UNIONS MEDLEMMER 

§3. 

Stk. 1. Enhver forening i Danmark, hvis hovedvirksomhed er kunstskøjteløb og/eller hurtigløb på skøjter, kan optages som 

medlem af Dansk Skøjte Union. For optagelsen og fortsat medlemskab stilles der betingelse om, at foreningen har faktisk 

aktivitet på isen minimum 5 betalende medlemmer.  

Stk. 2. Foreningerne er forpligtede til hvert år senest den 31. januar digitalt at udfylde de registreringsskemaer om med-

lemsforhold, der tilsendes dem af Idærttens Organisationers Fælles Medlemsregisterering, Centralt ForeningsRegister, 

CFR. Ved overskridelse af fristen for udfyldelse af CFR’s skema, skal der til DSU betales en bøde på 50.- kr. pr. dag, dog 

højst 500.- kr.  Samtidig er foreningen afskåret fra at udøve nogen form for medlemsrettigheder indtil forholdet er bragt i 

orden. 

Stk. 3. Repræsentantskabet kan bestemme, at foreninger med hjemsted i Sydslesvig kan optages som medlemmer af DSU, 

forudsat at de ikke er medlemmer af den tyske skøjteunion.  

Stk. 4. Udmeldelse af Dansk Skøjte Union skal ske skriftligt med tre måneders varsel til en 1. april. 

Stk. 5. Ansøgninger om medlemskab afgøres af repræsentantskabet efter indstilling fra DSU’s bestyrelse. Bestyrelsen kan 

træffe foreløbig beslutning om optagelse gældende indtil førstkommende repræsentantskabsmøde. 

 

 

§4. 

Stk. 1. Til æresmedlemmer af DSU kan med repræsentantskabets godkendelse udnævnes personer, der ved en særlig ind-

sats for dansk skøjtesport har gjort sig fortjent dertil. Æresmedlemmer har ret til at overvære DSU’s repræsentantskabsmø-

der.  

 

§5 

Stk. 1. Eksklusion af medlemmer af DSU kan finde sted, hvis betingelserne for fortsat medlemskab i henhold til § 3 stk. 1 

ikke længere er til stede, hvis medlemmet har virket til skade for DSU og dens formål, jfr. § 8, eller hvis det fastsatte kon-

tingent til DSU trods påmindelse herom ikke er betalt til tiden, jfr. § 6. 

Stk. 2. Eksklusion finder sted ved bestyrelsens beslutning, men skal endeligt godkendes af mindst 2/3 af de fremmødte 

stemmeberettigede på førstkommende repræsentantskabsmøde. Den pågældende forening indbydes med 8 dages varsel til 

at lade sig repræsentere ved repræsentantskabsmødet og har her tale-, men ikke stemmeret i sagen om eksklusion. 

stk. 3. DSU’s Amatør- og ordensudvalg kan af bestyrelsen anmodes om at udtale sig i sagen, inden indstilling afgives til 

repræsentantskabet.  

stk. 4. Til genoptagelse af en forening, der er ekskluderet ved repræsentantskabsbeslutning, kræves, at mindst 2/3 af de 

fremmødte stemmeberettigede stemmer for.  
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KONTINGENT 

§ 6 

Stk. 1. Medlemsforeningerne betaler til Dansk Skøjte Union et årligt grundkontingent samt et årligt supplerende kontin-

gent, der opgøres efter medlemsforeningernes medlemstal, indberettet til Danmarks Idrætsforbund. Medlemstallet indberet-

tet til Danmarks Idrætsforbund senest d. 31. januar danner grundlag for kontingentberegningen i regnskabsåret 1. april 

samme kalenderår. 

Grundkontingentet og det supplerende kontingent skal betales til Dansk Skøjte Union senest den 15. februar i det pågæl-

dende regnskabsår. 

Stk. 2. Repræsentantskabet fastsætter årligt grundkontingentet for medlemskab af DSU. Repræsentantskabet fastsætter 

tillige satsen for det supplerende kontingent. Alle kontingenter fastsættes for det næstkommende regnskabsår.    
Stk. 3. En medlemsforening, der ikke har betalt de årlige kontingenter, kan ikke udøve nogen form for medlemsrettigheder, 

før kontingenterne er betalt. Er et udestående kontingent efter én påmindelse fortsat ikke betalt, kan DSU’s bestyrelse eks-

kludere foreningen i overensstemmelse med bestemmelserne i § 5.  

For genoptagelse som medlem kræves det, at al gæld til DSU er betalt. 

Stk. 4. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde undtagelsesvist give en klub henstand og/eller eftergivelse af skyldigt grundkon-

tingent og/eller supplerende kontingent. Sådan henstand og/eller eftergivelse af kontingenter medfører ikke tab af med-

lemsrettigheder. 

 

 

MEDLEMSRETTIGHEDER OG -PLIGTER. 

§ 7 

Stk. 1. Som medlem af DSU har foreningerne ret til at øve indflydelse på DSU’s virksomhed og regelsæt ved at bruge 

deres forslags-, stemme- og valgret på repræsentantskabsmøderne.  

Stk 2. DSU informerer foreningerne om alle forhold af betydning for deres egen foreningsvirksomhed og for samarbejdet 

inden for DSU. 

Stk 3. DSU støtter medlemsforeningerne i deres virksomhed, for så vidt den ligger inden for formålsangivelsen i § 2. 

 

§ 8 

Foreningerne er forpligtigede til  

(1) at overholde DSU og Danmarks Idrætsforbunds love samt bestemmelser og påbud udformet i overensstemmelse her-

med; 

(2) at overholde International Skating Unions bestemmelser; 

(3) at afholde sig fra handlinger, der vil kunne skade DSU; 

(4) at støtte og praktisk bistå DSU i varetagelsen af dens opgaver; 

(5) at indhente godkendelse fra DSU’s bestyrelse, hvis de ønsker at arrangere internationale konkurrencer, stævner og lign. 

eller at deltage med løbere i internationale konkurrencer uden for Danmarks grænser. 

 

 

REPRÆSENTANTSKABET 

§ 9 

Stk. 1. Repræsentantskabet er DSU’s øverste myndighed. Det har den endelige afgørelse i alle spørgsmål - undtagen sådan-

ne, som er afgjort af Amatør- og ordensudvalget.  

Stk. 2. Repræsentantskabet består af indtil to repræsentanter for hver medlemsforening samt Dansk Skøjte Unions bestyrel-

se og formændene for de stående udvalg. 

 

 

Stk. 3. Medlemsforeningernes repræsentanter skal senest 7 dage før repræsentantskabsmødet anmeldes ved indsendelse af 

fuldmagter til Dansk Skøjte Unions kontor. Fuldmagterne skal for at give adgang til stemmeafgivning være ubegrænsede 

og underskrevet af formand og kasserer eller formand og næstformand i foreningens bestyrelse. I tilfælde af begrundet 

forfald kan ny fuldmagt fremlægges på selve repræsentantskabsmødet. Der kan kun gives fuldmagt til medlemmer af den 

anmeldte forening selv.  

Stk. 4. Alle repræsentantskabets medlemmer, jfr. stk. 2, har taleret ved repræsentantskabsmødet. Det samme har indbudte 

æres- og udvalgsmedlemmer. Stemmeret har alene foreningernes repræsentanter. Ved afstemninger råder hver forening, 

også hvis foreningen kun er repræsenteret ved et medlem, over følgende antal stemmer: Foreninger med et medlemstal fra 

1 til og med 25 medlemmer råder over 1 stemme, foreninger med et medlemstal fra 26 til og med 100 medlemmer råder 

over 2 stemmer, foreninger med et medlemstal fra 101 til og med 150 medlemmer råder over 3 stemmer, og foreninger med 

mere end 150 medlemmer råder over 4 stemmer. Ved en forenings medlemstal forstås her medlemsforeningens medlemstal 

indberettet til, og godkendt og offentliggjort af Danmarks Idrætsforbund samme kalenderår. 

 

§ 10 
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Stk. 1. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes en gang om året i maj eller juni måned. Indkaldelse udsendes af bestyrel-

sen mindst 4 uger før mødedatoen.  Med indkaldelsen følger foreløbig dagsorden, angivelse af mødested og -tidspunkt samt 

erindring om anmeldelse af repræsentanter, jfr. § 9 stk. 3, og om frist for indsendelse af forslag. 

Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på et repræsentantskabsmøde, herunder forslag til valg, skal være bestyrelsen i hænde 

senest 14 dage før mødet. 
Stk. 3. Endelig dagsorden udsendes af bestyrelsen senest en uge før mødet. Som bilag til dagsordenen medsendes årsrap-

porten, forslag til behandling, udvalgsberetninger og handlingsplaner m.v., samt budgetter for det kommende regnskabsår 

for DSU og de enkelte stående udvalg. 

stk. 4.  Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde skal mindst indeholde følgende punkter:  

1.  Valg af dirigent. 

2.  Godkendelse af fuldmagter og opgørelse af antal stemme-   

     berettigede.  

3.  Optagelse af nye foreninger.  

4.  Formandens og udvalgenes årsberetninger.  

5.  Godkendelse af årsrapport, fremlæggelse af budgetter og handlingsplaner samt fastsættelse af kontingent jvfr. § 6, stk. 1 

og 2. 

6.  Indkomne forslag.  

7.  Valg for to-årig periode af formand (lige år)/ kasserer (ulige år).  

8.  Valg for to-årig periode af næstformand og et bestyrelses medlem (ulige år) / ét bestyrelsesmedlem (lige år). 

9.   Valg af én suppleant til bestyrelsen. 

10. Valg af sagkyndig revisor. 

11. Valg af medlemmer og én suppleant til Amatør- og ordensudvalget. 

12. Valg for to-årig periode af formænd for Eliteudvalget og Teknisk Udvalg  og Funskate Udvalget (ulige år), og (lige år) 

formænd for Udviklingsudvalget, Hurtigløbsudvalget og Aktivitetsudvalget 

13. Eventuelt. 

Stk. 5. På repræsentantskabsmødet er simpelt stemmeflertal afgørende. Et mindretal på mindst ¼ af de fremmødte stemme-

berettigede kan dog beslutte, at vedtagelse af forslag, som ikke vedrører personvalg, kræver tilslutning fra 2/3 af de frem-

mødte stemmeberettigede. For vedtagelse af ændringer i lovene, kræves dog altid, at mindst 2/3 af de fremmødte stemme-

berettigede stemmer for. Det samme gælder afgørelser om eksklusion og genoptagelse, jfr. § 5 stk. 2 og 4 og om DSU’s 

ophævelse, jfr. § 17. Afstemningsmåden afgøres af dirigenten, som dog på begæring af mindst tre stemmeberettigede skal 

forordne skriftlig afstemning.  

 

§ 11. 

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan sammenkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når 1/4 af DSU’s medlemsfor-

eninger fremsender krav derom med angivelse af forhandlingsemne. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal ske med 

14 dages varsel.    

  

 

BESTYRELSEN 

§ 12 

Stk. 1. Dansk Skøjte Unions daglige ledelse varetages af en bestyrelse bestående af formand, næstformand, kasserer, og to 

bestyrelsesmedlemmer. DSU forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. 

Stk 2. Bestyrelsens enkelte medlemmer vælges af repræsentantskabet for to år ad gangen. Formanden og ét bestyrelsesmed-

lem vælges de lige år, og kassereren, næstformanden og det andet bestyrelsesmedlem de ulige år. 

Stk. 3. De siddende medlemmer af bestyrelsen, inklusiv suppleanten, må ikke have tilknytning til den samme klub. Repræ-

sentantskabet kan dog dispensere fra dette forbud, såfremt der ikke er opstillede kandidater med tilknytning til forskellige 

klubber. 

Stk. 4. Næstformanden træder i formandens sted i tilfælde af dennes forfald. 

Stk. 5. Afgår et bestyrelsesmedlem i valgperioden, indtræder suppleanten, og bestyrelsen bestemmer, hvordan bestyrelses-

funktionerne skal fordeles, indtil valg kan afholdes på næste repræsentantskabsmøde. Drejer det sig om kassereren, kan 

bestyrelsen dog vælge en regnskabskyndig uden for suppleantkredsen til at varetage kassereropgaverne, indtil nyvalg kan 

finde sted på førstkommende repræsentantskabsmøde. 

  

§ 13 

Stk. 1. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen fordeler selv opgaverne imellem sig og udpeger Dansk 

Skøjte Unions repræsentanter i organisationer, udvalg og lign., hvor DSU er repræsenteret.  

Stk. 2. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden og skal indkaldes, når mindst to bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Besty-

relsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde 

af stemmelighed, bortfalder det fremlagte forslag. 

Stk 3. Bestyrelsesmedlemmernes rejse- og opholdsudgifter godtgøres i et omfang, som nærmere bestemmes af bestyrelsen. 

Godtgørelsen afregnes maksimalt efter de takster, der gælder for tjenesterejser i statens tjeneste. 

 

 

AMATØR- OG ORDENSUDVALGET 
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§ 14 

Stk. 1. Repræsentantskabet nedsætter et Amatør- og ordensudvalg til afgørelse af sager vedrørende forståelse, efterlevelse 

eller administration af de love, regler, reglementer m. v, der gælder for DSU og dens medlemsforeninger.  

Stk. 2. Udvalget består af 3 - 5 medlemmer, heriblandt - om muligt - mindst én jurist. Medlemmerne og en suppleant væl-

ges for et år ad gangen.  

Udvalget vælger selv sin formand. Medlemmer af DSU’s bestyrelse og udvalg samt den valgte revisor kan ikke være med-

lemmer af udvalget. Et medlem kan ikke deltage i behandlingen af en sag, hvis der kan rejses tvivl om den pågældendes 

upartiskhed i den konkrete sag.  Udtræder et medlem af udvalget i valgperioden, indtræder den af repræsentantskabet valg-

te suppleant for resten af perioden.  

Stk. 3. Udvalget vil inden for sit område kunne udtale sig som rådgivende instans for DSU’s bestyrelse, ligesom udvalget 

kan indlede sin behandling af en sag ved at søge at mægle mellem parterne.  

Stk. 4. Afgørelser truffet af Amatør- og ordensudvalget kan indbringes for Danmarks Idræts-Forbunds appeludvalg inden 

fire uger efter modtagelsen af afgørelsen. Anken vil normalt ikke have opsættende virkning.  

Stk. 5. Repræsentantskabet kan som supplement til bestemmelsen her vedtage et særligt regulativ for udvalgets opgaver og 

virkemåde. Regulativet skal inden vedtagelsen være forelagt Danmarks Idræts-Forbund til udtalelse.  

Stk. 6. Omkostninger vedrørende Amatør- og Ordensudvalgets medlemmer bæres endeligt af Dansk Skøjte Union. 

Stk. 7. Amatør- og Ordensudvalget kan i forbindelse med en for dette indbragt sags afslutning træffe afgørelse om, hvilke  

af sagens parter der skal betale sagsomkostninger til den anden part. 

Amatør- og Ordensudvalget kan bestemme, at ingen af sagens parter skal betale omkostninger til den anden part. 

Stk. 8. Amatør- og Ordensudvalget kan, inden en sag behandles, kræve, at parterne efter Amatør- og Ordensudvalgets  

bestemmelse skal stille sikkerhed for sagsomkostninger. Stilles sikkerhed ikke, kan Amatør- og Ordensudvalget anse den  

part, der ikke efter påkrav inden for en fastsat frist har stillet sikkerhed, for udeblevet. 

 

 

ANDRE STÅENDE UDVALG 

§ 15 

Stk 1. Til at rådgive bestyrelsen og til at bistå med udførelsen af DSU’s organisatoriske og ledelsesmæssige funktioner 

nedsættes følgende stående udvalg: Eliteudvalg, Teknisk Udvalg, Udviklingsudvalg, Hurtigløbsudvalg, Funskate Udvalg 

og Aktivitetsudvalg  

Stk.2. Udvalgenes arbejdsområder fastsættes af DSU’s bestyrelse, der udarbejder en beskrivelse af opgaverne og fastsætter 

de økonomiske og andre rammer, inden for hvilke udvalgene udøver deres virke. Udvalgene udøver deres funktioner under 

direkte ansvar over for bestyrelsen. 

Stk. 3. Formændene for Eliteudvalg, Teknisk udvalg, Udviklingsudvalg, Funskate Udvalg, Hurtigløbsudvalg og Aktivitets-

udvalg vælges af repræsentantskabet for en to-årig periode, således at de to først nævnte vælges i ulige år og de tre andre i 

lige år. Udvalgenes øvrige medlemmer udpeges af bestyrelsen efter indstilling fra det enkelte udvalgs formand.  

Stk. 4. Udvalgene fastsætter selv deres forretningsorden. 

 

 

REGNSKAB OG REVISION 

§ 16 

Stk. 1. DSU’s regnskabsår omfatter perioden 1. april – 31. marts.. 

Stk.2. Som sagkyndig revisor kan repræsentantskabet kun vælge en person, der mindst er registreret revisor. Revisionen 

skal efter henvendelse til kassereren til enhver tid have adgang til at kontrollere DSU’s bøger, bilag og formue.   

 

 

DANSK SKØJTE UNIONS OPLØSNING 

§17. 

Stk. 1. Dansk Skøjte Union kan ikke opløses, så længe mindst tre medlemsforeninger ønsker dens beståen.  

Stk. 2. Beslutning om DSU’s opløsning træffes på et repræsentantskabsmøde, hvor mindst 2/3 af medlemsforeningerne er 

mødt frem og mindst 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte stemmer for forslaget. 

Stk. 3. Er der til mødet i repræsentantskabet ikke mødt det fornødne antal repræsentanter frem, eller har forslaget om op-

løsning her ikke opnået det nødvendige kvalificerede flertal, kan bestyrelsen indkalde til et nyt, ekstraordinært repræsen-

tantskabsmøde. Her vil afgørelsen kunne træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte.  

Stk. 4. I tilfælde af DSU’s opløsning, tilfalder samtlige dens ejendele Danmarks Idrætsforbund. 

 

 


