Love
for

DANSK PROFESSIONELT BOKSE-FORBUND
Danish Professional Boxing Federation
Forbundets navn er ”Dansk Professionelt Bokse-Forbund” - på engelsk ”Danish
Professional Boxing Federation” - forkortet D.P.B.F.
Forbundets adresse er formandens

Formål:

§1

DPBF er et non-profit forbund, hvis formål er:
1.

at lede dansk professionel boksning i henhold til gældende lovgivning.

2. at lede dansk professionel boksning i henhold til Forbundets egne love og
regulativer samt i henhold til love og regulativer for de internationale forbund som DPBF er
tilknyttet.
3. at fremme dansk professionel boksesports omdømme og interesser i såvel ind- som
udland.
4. at fremme sikkerheden omkring udøvelsen af professionel boksning såvel nationalt
som internationalt.
5. at afgøre eventuelle forekommende stridigheder og uoverensstemmelser blandt
medlemmer og licenserede.

Organisation:

§2

Forbundet ledes af en bestyrelse bestående af minimum 3 og maksimalt 5 medlemmer formand, generalsekretær, kasserer og evt. 1 eller 2 menige bestyrelsesmedlemmer - der alle
vælges direkte af generalforsamlingen. Bestyrelsens medlemmer må ikke personligt være
økonomisk engageret i boksesportens udøvelse.
Ved forfald supplerer bestyrelsen sig
frem til førstkommende generalforsamling. Bestyrelsen kan i denne situation omkonstituere
sig.
Bestyrelsen er ansvarlig for varetagelse af foreningen indtil en ny bestyrelse er på plads i
tilfælde af forfald.
§3
Bestyrelsesmedlemmer vælges for en toårige periode. Formand vælges i lige årstal, mens
generalsekretær vælges i ulige årstal. Genvalg kan finde sted.

Komitéer:

§4

Bestyrelsen nedsætter straks efter den ordinære generalforsamling følgende komitéer:,
§4A
En Sportskomité, bestående af minimum 3 medlemmer. DPBF's formand har fast sæde i
komitéen. Yderligere udpeges minimum 2 personer blandt Forbundets øvrige medlemmer.
§4B
En Officialskomité bestående af minimum 3 medlemmer, der udpeges blandt Forbundets
licenserede eller tidligere licenserede officials. Bestyrelsen udpeger komitéens formand.
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§4C
En Lægekomité bestående af minimum 3 medlemmer, hvor flertallet udpeges blandt
Forbundets stævnelæger. Bestyrelsen udpeger komitéens formand.
§4D
En Lovkomité bestående af minimum 3 medlemmer. DPBF’s formand har fast sæde i
komitéen og fungerer som komitéens formand. Yderligere udpeges 2 personer blandt
Forbundets øvrige medlemmer.
§5
Bestyrelsen kan derudover frit nedsætte udvalg og komitéer til behandling af særlige opgaver
og spørgsmål. Bestyrelsen definerer nedsatte udvalgs og komitéers kommissorium. Alle
udvalg og komitéer refererer til bestyrelsen.
§6
Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp.
§7
DPBF er som hovedregel medlem af de internationale forbund, hvor DPBF’s licenserede er
aktive. Forbundets repræsentanter udpeges af bestyrelsen. Bestyrelsen skal ligeledes
godkende og indstille alle officials, der skal fungere i internationalt regi.
§8
Forbundets økonomi er baseret på medlemskontingenter, gebyrer for licenser, afgifter fra
stævner og andre indtægter.
DPBF hæfter alene med sin samlede formue og medlemmerne hæfter alene med deres
kontingent.

Bestyrelsen:
§9
Formanden sammenkalder bestyrelsen til møde mindst fire gange årligt. Desuden skal formanden indkalde bestyrelsen, når mindst 2 af dens medlemmer anmoder herom.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når alle medlemmer er indkaldt og et flertal af dem er til
stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Alle bestyrelsesbeslutninger samt referater af bestyrelsesmøder indføres i en bestyrelsesprotokol.
§ 10
Bestyrelsen kan træffe afgørelse i en sag ved at lade sagens akter cirkulere blandt dens
medlemmer.
§ 11
Bestyrelsen fastsætter hvert år licensgebyrernes størrelser og tildeler kun nye licenser efter
Sportskomitéens indstilling.
§ 12
Bestyrelsen alene korresponderer eller forhandler direkte med de internationale forbund samt
med offentlige myndigheder. Forespørgsler, forslag, klager og ansøgning om official-licens til
de internationale forbund fra licenshavere eller medlemmer skal sendes til bestyrelsen.
Bestyrelsen træffer så bestemmelse vedrørende det fremsendte og varetager herefter den
videre kommunikation og eventuelle forhandlinger.
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§ 13
Bestyrelsen har ret til, når den skønner det nødvendigt for boksesportens og boksernes
skyld, at arrangere og afholde boksestævner i DPBF’s navn. Eventuelle overskud af sådanne
boksestævner skal da tilfalde de deltagende danske boksere, efter fradrag af de i
Licensregulativet bestemte fradrag, samt 25 % af resten, der henlægges til reservefond.
Denne ret til at afholde stævner kan dog kun benyttes, såfremt der ikke er licenserede
danske promotorer eller såfremt de licenserede promotorer, efter bestyrelsens opfordring,
afslår at arrangere og afholde stævner. Bestyrelsen har under alle omstændigheder ret til at
arrangere og afholde stævner med nationale mesterskabskampe som program.

Sportskomité, Officialskomité, Lægekomité og Lovkomité:
§ 14
Den af bestyrelsen nedsatte Sportskomité overvåger på bestyrelsens vegne at såvel
Forbundets Sports- og Licensregulativ overholdes og træffer i første instans alle nødvendige
afgørelser desangående.
Sportskomitéen er beslutningsdygtig, når alle dens medlemmer er indkaldt og et flertal er til
stede.
§ 14 A
Den af bestyrelsen nedsatte Officialskomité overvåger på bestyrelsens vegne alle forhold
vedrørende officials, herunder bl.a. udpegning og indstilling af officials til opgaver, såvel
nationalt som internationalt, afregning af diæter og rejseudlæg, udskrivning af scorekort og
masterkort til stævner, evaluering og efterkritik af officials indsats efter hvert stævne,
uddannelse og efteruddannelse.
Officialskomitéen skal på bestyrelsens foranledning indstille officials til internationale licenser.
Officialskomitéen er beslutningsdygtig, når alle dens medlemmer er indkaldt og et flertal er til
stede.
§ 14 B
Den af bestyrelsen nedsatte Lægekomité overvåger på bestyrelsens vegne alle forhold
vedrørende boksernes sundhedsmæssige tilstand.
Komitéens medlemmer skal bestræbe sig på at indhente viden om de nyeste internationale
forskning om boksningens sundhedsmæssige konsekvenser, samt om
sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med den professionelle boksnings udøvelse.
Lægekomitéen indstiller til bestyrelsen eventuelle forslag om ændringer vedrørende
kravene til boksernes obligatoriske lægeundersøgelser, til ændrede
sikkerhedsforanstaltninger samt til udstyr i forbindelse med afholdelse af stævner.
Lægekomitéen skal desuden pålægge stævnelægerne at sikre sig at påkrævet
sikkerhedsudstyr er tilstede ved afholdelse af stævner.
Lægekomitéen er beslutningsdygtig, når alle dens medlemmer er indkaldt og et flertal er til
stede.
§ 14 C
Den af bestyrelsen nedsatte Lovkomité overvåger på bestyrelsens vegne alle forhold
vedrørende udvikling og ændringer i de internationale forbunds love, samt ændringer i
Justitsministeriets og Anti Doping Danmarks regulativer og bekendtgørelser.
Desuden skal lovkomitéen sikre, at licensregulativet og sportsregulativet er i
overensstemmelse med hermed.
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Formue og regnskab:
§ 15
Kassereren fører Forbundets regnskab, som underkastes kritisk revision af de 2 på
generalforsamlingen valgte revisorer. Forbundets regnskabsår er kalenderåret.
§ 16
Samtidig med en eventuel vedtagelse af Forbundets opløsning - se § 27 - træffer
generalforsamlingen bestemmelse om hvordan D.P.B.F’s midler skal fordeles mellem en eller
flere amatørbokseklubber, som har relation til professionel boksning i Danmark.

Medlemmer:
§ 17
Antallet af medlemmer er pt. fastsat til maksimalt 100 , eksklusive æresmedlemmer.
Som medlem kan optages enhver uberygtet person over 18 år. Ansøgning om medlemskab
stiles til forbundets adresse. Optagelse eller afslag besluttes af bestyrelsen.
Det er det enkelte medlems pligt at meddele ændringer i adresse eller telefonnumrer og email adresser.
§ 18
Medlemskontingentet fastsættes hvert år af den ordinære generalforsamling og en eventuel
ændring træder i kraft for det efterfølgende kalenderår.
Kontingentopkrævning skal udsendes, således at den er medlemmerne i hænde primo januar
i det gældende år. Kontingentet skal være indbetalt senest pr. 31. januar.
Hvis kontingentet ikke er indbetalt rettidigt, skal bestyrelsen pr. 10. februar udsende en
rykkerskrivelse. Hvis kontingentet herefter ikke er indbetalt pr. 28. februar, kan bestyrelsen
slette vedkommende uden yderligere varsel.
Er et medlem slettet på grund af kontingentrestance, kan vedkommende først optages på ny,
når det skyldige beløb er indbetalt.
Eventuel genoptagelse vil ske på samme vilkår som for nye medlemmer.
§ 19
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt den skønner dette nødvendigt for
Forbundets anseelse. Ligeledes kan bestyrelsen suspendere et medlem under en eventuel
sagsbehandling, hvor medlemmet er involveret. Den ekskluderede - eller suspenderede - kan
på forlangende få sin sag forelagt på den førstkommende ordinære eller ekstraordinære
generalforsamling og har taleret på denne generalforsamling vedrørende dette punkt.
§ 20
Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse.

Ordinær generalforsamling:
§ 21
Bestyrelsen indkalder til den årlige generalforsamling. Indkaldelsen skal indeholde
generalforsamlingens dagsorden, det reviderede regnskab samt oplysning om, hvilke
bestyrelsesmedlemmer der er på valg, samt om disse er villige til genvalg. Indkaldelse skal
ske med mindst 30 dages skriftligt varsel til medlemmerne.
Generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af maj måned samme år.
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§ 22
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forretningsgangen og afgør, hvorvidt
eventuelle spørgsmål kan behandles, samt forestå eventuelle afstemninger i
overensstemmelse med Forbundets love.

§ 23
Adgang til generalforsamlingen med stemme- og taleret har ethvert medlem, der er optaget
senest 1. januar samme år som generalforsamlingens afholdelse og som har betalt sit
kontingent for indeværende kalenderår.
Stemmeret kan kun udøves ved personlig tilstedeværelse.
Medlemmer, der er indmeldt senere end 1. januar, kan overvære generalforsamlingen uden
stemme- og taleret.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når en fjerdedel af Forbundets
kontingentbetalende medlemmer er til stede. Hvis dette ikke er tilfældet skal der indkaldes til
en ekstraordinær generalforsamling, der vil være beslutningsdygtig uanset det fremmødte
antal.
§ 24
Den ordinære generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Komitéernes beretninger:
a. Sportskomitéen
b. Officialskomitéen
c. Lægekomitéen
d. Lovkomitéen
Regnskab
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse:
a. Formand - lige år
b. Generalsekretær - ulige år
c. Kasserer - ulige år
d. Menige bestyrelsesmedlemmer – 1 i lige år, 1 i ulige år
e. Bestyrelsessuppleant – lige år
Valg af revisorer:
a. 1 revisor vælges i lige år
b. 1 revisor vælges i ulige år
c. 1 revisorsuppleant i lige år
Eventuelt
§ 25

Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal optages på dagsordenen,
såfremt de er motiverede og modtaget skriftligt af forbundet senest 14 dage før
generalforsamlingens afholdelse. De indkomne forslag udsendes til medlemmerne senest 8
dage før generalforsamlingen.
Forslag, der ikke er i overensstemmelse med Forbundets formålsparagraf, kan afvises af
dirigenten.
§ 26
Bestyrelsen kan hædre medlemmer for særlig fortjenstfuld indsats i dansk professionel
boksnings tjeneste med æresmedlemskab. Indstilling til æresmedlemskab skal være skriftlig
og begrundet og skal vedtages af et flertal af den siddende bestyrelse.
Æresmedlemmer har stemmeret på generalforsamlingen og er kontingentfrie.
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§ 27
Afstemninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt stemmeflertal. Afstemningsmåden
afgøres i hvert enkelt tilfælde af dirigenten. Dog kan 10 stemmeberettigede medlemmer
kræve skriftlig afstemning. Afstemning vedrørende personer, samt personvalg, skal altid være
skriftlig.
Til vedtagelse af Forbundets opløsning kræves, at vedtagelsen sker med mindst 3/4 af
samtlige medlemmers stemmer ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, afholdt
med minimum 2 ugers og maksimum 4 ugers mellemrum.

§ 28
Af forhandlingerne på generalforsamlingen optages et referat i forhandlings-protokollen.
Referatet underskrives af dirigenten og de bestyrelsesmedlemmer der var til stede. Herefter
anses referatet som fuldt gyldigt og skal udsendes til medlemmerne senest 14 dage efter
dirigentens og bestyrelsens godkendelse.

Ekstraordinær generalforsamling:
§ 29
Ekstraordinære generalforsamlinger skal indkaldes, når et flertal af bestyrelsen finder det
påkrævet, eller når mindst 25 % af medlemmerne skriftligt anmoder herom med angivelse af
hvilke emner der ønskes sat på dagsordenen.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages skriftligt varsel
og afholdelse skal ske inden for 2 måneder efter at bestyrelsen har modtaget den skriftlige
anmodning.
Indkaldelse foretages af bestyrelsen på baggrund af medlemslisten. Dagsorden for den
ekstraordinære generalforsamling fastsættes af bestyrelsen.
Stemmeret har alle medlemmer, der på datoen for den ekstraordinære generalforsamlings
afholdelse har været medlem i mindst 3 måneder og betalt kontingent for indeværende
regnskabsår. Medlemmer, der ikke har været medlem i 3 måneder, kan overvære
generalforsamlingen med taleret.
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