Dans Danmark (Dancesport Denmark)
Stiftet 03.10. 2021
Medlem af Danmarks Idrætsforbund og
WDSF (World Dance Sport Federation), DSE (Dance Sport Europe), WRRC (World
Rock’n’Roll Confederation), NEC (North European Central), Nordlek (Nordisk
Folkedanserforbund).

Love
§1
Formål
Stk. 1
Dans Danmark er hovedorganisation for al foreningsdans i Danmark. Dets formål er at:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fremme al foreningsdans i Danmark
Sikre udvikling og organisering af såvel eksisterende som nye dansearter
Styrke dansens og dansesportens image og synlighed i befolkningen
Styrke dansesporten og danseklubbernes arbejde
Udvikle dansearter for alle aldersgrupper
Fremme socialt samvær gennem dans
Fastholde arbejdet med dansens traditioner
Udvikle og fastholde dansere på højeste eliteniveau, bl.a. i samarbejde med Team Danmark

Formålet er tillige at varetage dansesportens interesser såvel nationalt som internationalt.
Forbundet optræder som fællesorganisation over for myndigheder og offentligheden.

Stk. 2
Forbundets hjemsted er Idrættens Hus i Brøndby Kommune

Stk. 3
Forbundet varetager ved stiftelsen interessen vedr. sportsdans (latin, standarddans, salsa og
different styles), folkedans og breakdance.
Forbundet kan løbende optage nye dansearter.

§2
Medlemmer
Forbundet består af foreninger, der har aktiviteter jfr. § 1.
Høj- og efterskoler, der tilbyder eleverne konkrete idrætslige aktiviteter, jfr. § 1, kan også optages
som medlem.
Medlemmer i DD (foreninger og skoler) kaldes herefter for klubber i disse love, medmindre andet
specifik nævnes.
Klubber kan samles i kredse eller aktivitetsgrupper.
Optagelse i DD sker ved henvendelse til DDs sekretariat, hvorefter optagelsesansøgningen
behandles i forbundets bestyrelse. Eventuel nægtelse af optagelse kan forelægges for DDs
årsmøde.
Forbundet kan tillige optage enkeltpersoner som medlemmer. Forbundet er ansvarlig for
aktivitetstilbud målrettet enkeltmedlemmer.

§3
Medlemsklubberne skal til stadighed holde DDs sekretariat orienteret om adresse, telefon og email på klubbens formand, kasserer og kontaktperson til DD.
DDs bestyrelse fastlægger procedure og tidsfrister for klub registrering under hensyntagen til DIFs
procedure for medlemsregistrering.

§4
For at en klub kan optages under DD, skal det godtgøres, at klubben har love, hvoraf følgende
fremgå:

•
•

Klubbens navn og hjemsted
At klubbens formål er fremme af dans. Klubben kan godt have til formål tillige at fremme
andre idrætsgrene (flerstrengede klubber). Det skal endvidere af lovene fremgå, at
dansesporten er repræsenteret i klubbens ledelse, såfremt der i klubben dyrkes andre
idrætsgrene.

§5
Klubberne, samt disses medlemmer er forpligtet til:
•
•

At overholde DDs love og bestemmelser
Ved offentlige konkurrencer at meddele på deres programmer, propositioner,
anmeldelsesblanketter og/eller andre officielle dokumenter, at de er tilsluttet DD og DIF.

§6
Forbundets organer
DDs opgaver varetages af:
•
•
•
•
•
•

Årsmødet (ÅM)
Bestyrelsen (BE)
Samarbejdsudvalg (SU)
Appeludvalg (AU)
Aktivitetsudvalg (AKU)
Arbejdsgrupper (AG)

§7
Årsmøde
Årsmødet er forbundets højeste myndighed
Årsmødet afholdes hvert år i april, maj eller juni måned og kan strække sig over to dage. Årsmødet
indkaldes af bestyrelsen med mindst 6 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemsklubberne.
Årsmødet afholdes i lige år øst for Storebælt og i ulige år vest for Storebælt.
Klubberne skal senest 2 uger før årsmødet indsende en fortegnelse over deres repræsentant(er).
Indkaldelsen skal indeholde oplysning om dette samt om, hvor mange repræsentanter klubben har
ret til at stille med. Klubberne kan ved forfald sende substitut for de(n) anmeldte
repræsentant(er).

Medlemmer af DDs bestyrelse kan ikke på årsmødet samtidig være klubrepræsentant.
Årsmødet er beslutningsdygtigt med det antal repræsentanter, der møder.
Årsmødet ledes af en af forsamlingen valgt dirigent. Denne afgør med bindende virkning alle
spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåde.
I årsmødet deltager klubrepræsentanter, samt medlemmer af forbundets organer. Endvidere
gæster, som bestyrelsen måtte ønske at invitere.

§8
Ekstraordinært årsmøde afholdes, når et flertal i bestyrelsen finder anledning hertil, eller når
mindst 20% af forbundets medlemsforeninger forlanger dette, jfr. foreningstallet fra seneste
medlemsregistrering. Indkaldelsen skal udsendes med 3 ugers varsel og mødet skal være afholdt
senest 6 uger efter begærings modtagelse.

§9
Stemmeberettiget på årsmødet er klubbernes anmeldte repræsentanter og medlemmerne af DDs
bestyrelsen.
Hver klub har mindst 1 stemmeberettiget repræsentant. Klubber med 51 medlemmer eller
derover har 2 stemmeberettigede repræsentanter. Klubber med 101 medlemmer eller derover
har 3 stemmeberettigede repræsentanter. Klubber med 151 medlemmer eller derover har 4
stemmeberettigede repræsentanter og så fremdeles.
Har en klub ikke rettidigt anmeldt deres deltagere eller har klubben ikke indberettet sit
medlemstal jf. § 3, samt indbetalt kontingent til DD, skal DDs bestyrelse fratage klubbens
repræsentanter deres stemmeret på årsmødet. Klubben har dog fortsat møde- og taleret.
Beslutninger på årsmødet tages ved simpelt flertal, jf. dog (§ 18 og 19).
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Individuelle medlemmer har møderet og stemmeret til årsmødet. Jfr. DIFs love kan individuelle
medlemmer højst udgøre 10% af det antal stemmeberettigede foreningsrepræsentanter. Det
samlede antal individuelle stemmeberettigede kan dog ikke overstige 20 stemmer. Ved tilmelding
til årsmødet af flere end 10%/20 individuelle medlemmer er det de først anmeldte, jfr. email/tilmeldingstidspunkt, som oppebærer stemmeret.

§ 10
Dagsorden
På det ordinære årsmøde skal mindst foretages:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Valg af dirigent
Valg af stemmeudvalg
Bestyrelsen aflægger beretning. Beretningen sættes til afstemning.
Bestyrelsen aflægger regnskab for det senest afsluttede regnskabsår og fremlægger aktuel
balance for indeværende år. Regnskabet sættes til afstemning.
Forbundets planer præsenteres
Bestyrelsen præsenterer det kommende års budgetforslag til orientering
Vedtagelse af klubbernes kontingent for det følgende år i henhold til budgetforslag
Indkomne forslag
Valg i henhold til § 11 ,13 og 14.
Eventuelt

Bestyrelsen kan som led i årsmødet iværksætte tematiske drøftelser af aktuelle emner.
Dagsordenen kan således suppleres med andet indhold, der ikke forudsættes behandlet af
årsmødet.
Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære årsmøde, skal være DD i hænde senest 4 uger før
årsmødets afholdelse. Forslag kan enten være lovforslag eller konkrete beslutningsforslag. Forslag
kan stilles af bestyrelsen eller klubberne. Forslag til personvalg til bestyrelsen og appeludvalg skal
være DD i hænde senest 4 uger før årsmødets afholdelse.
Forslag til aktivitetsudvalgsformænd skal ligeledes indsendes senest 4 uger før årsmødet.
Den endelige dagsorden med bilag, herunder forslag og regnskab, skal være klubberne/deltagerne
i hænde senest 2 uger før mødet afholdelse.

Forbundets regnskabsår løber fra 1.januar til 31. december.

§ 11
Bestyrelsen
Bestyrelsen består af
Formand

Vælges i lige år

Næstformand/ kommunikation og marketing

Vælges i lige år

2. Næstformand/økonomiansvarlig

Vælges i ulige år

Bestyrelsesmedlem/talent og elite

Vælges i lige år

Bestyrelsesmedlem/klubudvikling og medlemsvækst

Vælges i lige år

Bestyrelsesmedlem/stævner og turnering

Vælges i ulige år

Bestyrelsesmedlem/udvikling-nye dansearter

Vælges i ulige år

I tilfælde af vakance kan bestyrelsen vælge at supplere sig selv til løsning af specifikke
arbejdsopgaver frem til førstkommende årsmøde.
Den daglige ledelse i DD forestås af bestyrelsen. Bestyrelsens arbejde udføres i henhold til
udarbejdet forretningsorden.
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år.
Medlemmer af bestyrelsen kan ikke samtidig være medlem af et aktivitetsudvalg.

§ 12

Samarbejdsudvalg
Udvalget består af følgende medlemmer:
Næstformand og 2. næstformand
Formænd for alle aktivitetsudvalg
Samarbejdsudvalgets opgave er at styrke og udvikle samarbejdet mellem aktivitetsudvalgene,
samt erfaringsudveksle og videns dele på tværs af de nedsatte aktivitetsudvalg og bestyrelse. Det
er næstformændenes opgave at løfte eventuelle problemstillinger op i bestyrelsen til beslutning.
Såfremt formanden for et aktivitetsudvalg har forfald til et møde i samarbejdsudvalget, kan
aktivitetsudvalget lade sig repræsentere af et andet medlem af aktivitetsudvalget.

§ 13
Appeludvalg
Formand

Vælges i lige år

Udvalgsmedlem

Vælges i ulige år

Udvalgsmedlem

Vælges i ulige år

Suppleant

Vælges i lige år

Mindst et af appeludvalgets medlemmer skal have en juridisk uddannelse.
Bestyrelsens medlemmer kan ikke samtidig være medlem af appeludvalget.
Appeludvalgets medlemmer vælges for 2 år.

§ 14
Aktivitetsudvalg
Aktivitetsudvalgene har det overordnede ansvar for alle aktiviteter på alle niveauer inden for den
eller de discipliner de dækker. Bestyrelsen godkender dog afholdelse af internationale
mesterskaber på dansk grund.
Der udarbejdes derudover en forretningsorden for hvert enkelt aktivitetsudvalg.
Formanden for aktivitetsudvalgene vælges på årsmødet. Medlemsforeninger skal senest 4 uger før
årsmødet tilkendegive hvilke aktivitetsudvalgs formandsvalg de ønsker at afgive stemme til. Kun
de klubber som er forhåndsregistreret til aktivitetsudvalgs formandsvalg, kan afgive stemme til de
pågældende formandsvalg
Aktivitetsudvalgenes øvrige medlemmer udpeges af bestyrelsen efter indstilling fra
aktivitetsudvalgene og klubberne. Aktivitetsudvalgene består af 5-7 medlemmer og udpeges for et
år ad gangen. Aktivitetsudvalgene konstituerer sig selv.
Aktivitetsudvalg besluttes af bestyrelsen eller efter forslag fra klubberne på årsmødet.
Aktivitetsudvalg kan alene opløses efter flertalsbeslutning på årsmødet.
Aktivitetsudvalgene udarbejder årligt aktivitetsplan og budget for udvalgets planer.
Aktivitetsplaner og aktivitetsbudgetter godkendes af bestyrelsen.
Bestyrelsen orienterer om nedsatte aktivitetsudvalg og deres sammensætning på årsmødet.

§ 15
Arbejdsgrupper
Arbejdsgrupper nedsættes af bestyrelsen og/eller efter indstilling fra aktivitetsudvalgene.
Bestyrelsen beslutter/godkender arbejdsgruppens formål og sammensætning. Bestyrelsen
beslutter/godkender arbejdsgruppens arbejdsperiode.
Klubberne kan indsende forslag til medlemmer af arbejdsgrupper efter anmodning fra bestyrelsen.
Bestyrelsen informerer om arbejdsgruppernes opgaver.

§ 16
Forbundet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen, hvoraf den ene skal være formanden eller en
af næstformændene.
Bestyrelsen vedtager en forretningsorden for sit arbejde og administration.

§ 17
Bestyrelsens overordnede opgave er at føre tilsyn med, at årsmødets beslutninger gennemføres.
Bestyrelsens arbejdsopgaver omfatter bl.a., at bestyrelsen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tilser, at der med passende mellemrum drøftes og vedtages visioner, strategier og
politikker.
Tager stilling til årsregnskabet med tilhørende revisionsprotokollat til forelæggelse for
årsmødet.
Udarbejder beretning til årsmødet
Vedtager budget for det følgende år senest 1.november.
Efter behov nedsætter, samt fører tilsyn med udvalg og arbejdsgrupper
Gennemgår og godkender aktivitetsudvalgenes aktiviteter, kalendere og budgetter.
Påser, at klubberne overholder DDs love og bestemmelser
Foretager tildeling af DDs hædersbevisninger, samt udnævner æresmedlemmer
Tager stilling til ansættelse og afskedigelse af medarbejdere
Tilser at forbundets kommunikation med klubber og offentlighed er relevant, aktiv og
tidssvarende
Tilser at klubberne løbende holdes orienteret om aktivitetsudvalgenes arbejde, samt om
evt. nedsatte arbejdsgrupper og deres formål og aktivitet.

§ 18
Udmeldelse/eksklusion
Såfremt en klub ønsker at udmelde sig af DD, skal dette ske skriftligt til DDs sekretariat med
mindst 30 dages varsel og den pågældende klub skal have betalt kontingent til forbundet til og
med d. 31 december det pågældende år, hvorfra udmeldelsen har virkning. Udmeldelsen
bekræftes skriftligt af DDs sekretariat.
DDs bestyrelse kan ekskludere klubber, hvis de tilsidesætter forbundets love eller der ikke er
betalt kontingent eller hvis der er restance med anden gæld til forbundet.
Den ekskluderede klub skal, inden DDs bestyrelse træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at
fremføre sit forsvar og har tillige krav på, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på det

førstkommende ordinære årsmøde. Kræves dette, skal det fremgå som et selvstændigt punkt på
dagsordenen. Klubben, der ønskes ekskluderet, skal indkaldes særskilt til årsmødet med 2 ugers
varsel, samt gives lejlighed til at tale under punktet.
Årsmødet træffer beslutning om eksklusion med kvalificeret flertal (2/3 del) af de fremmødte
stemmeberettigede. Såfremt klubben ekskluderes skal repræsentanter fra den ekskluderede klub
forlade årsmødet straks efter eksklusionens vedtagelse.

§ 19
Lovændringer
Forandringer i disse love kan kun ske på et årsmøde med mindst 2/3 af de mødte
stemmeberettigede stemmer. Beslutningsforslag eller forandringer i øvrige bestemmelser sker ved
simpelt flertal.

§ 20
Opløsning
DD kan ikke opløses, så længe 5 af dets medlemsklubber udtaler sig for dets beståen. Såfremt
forbundet opløses, skal dets aktiver tilfalde Danmarks Idrætsforbund.

