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LOVE FOR DANSK CRICKET-FORBUND
I. Navn og formål

§ 1.
Forbundets navn er Dansk Cricket-Forbund - DCF - og dets hjemsted er Idrættens Hus, Brøndby.

§ 2.
Forbundets formål er at virke for cricketspillets fremme i Danmark. Dette formål søges blandt 
andet nået ved at udskrive nationale turneringer, arrangere landskampe og andre internationale 
kampe, forestå uddannelsen af trænere, udgive love for cricket samt udgive et offi cielt organ. 
Forbundet repræsenterer dansk cricket offi cielt udadtil.

§ 3.
Som medlem af Danmarks Idræts-Forbund er forbundet og dets medlemmer underkastet de 
for dette til enhver tid gældende love og bestemmelser. Som spilleregler for forbundet gælder 
de af „International Cricket Council” til enhver tid vedtagne love.  De forandringer, der måtte ske 
i spillereglerne, tillige med det tidspunkt fra hvilket de træder i kraft, skal meddeles forbundets 
medlemmer. Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for turneringerne, herunder inddeling i 
turneringskredse, samt stedet og tiden for de enkelte kampes afholdelse.

II. Medlemmer

§ 4.
Som aktive medlemmer af forbundet kan optages danske idrætsforeninger (herunder danske 
idrætsforeninger i Sydslesvig), skoler eller lign., der har cricket på programmet.  Bestyrelsen kan 
dog for at ophjælpe cricketspillet i nabolande i ganske enkelte tilfælde tillade medlemskab for 
et begrænset antal år af andre udenlandske klubber end danske idrætsforeninger i Sydslesvig. 
Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for sådanne medlemmers rettigheder og pligter.  
Som passivt medlem af forbundet kan optages enhver cricketinteresseret enkeltperson eller 
sammenslutning.  Afgørelse om optagelse og de nærmere regler derfor træffes for begge 
kategoriers vedkommende af bestyrelsen.

§ 5.
Efter indstilling fra bestyrelsen kan repræsentantskabet udnævne tidligere mangeårige 
formænd for forbundet til ærespræsidenter. Til æresmedlemmer kan repræsentantskabet - efter 
indstilling fra bestyrelsen - udnævne sådanne inden- og udenlandske personer, der har gjort 
sig særlig fortjent af dansk cricket. Til udnævnelserne kræves, at mindst 2/3 af de på mødet 
repræsenterede stemmer, stemmer derfor.

III. Forbundets organer

§ 6.
Forbundets organer er følgende: 1. Repræsentantskabet. 2. Bestyrelsen. 3. Amatør- og 
ordensudvalget.. Kun medlemmer af forbundet eller dets klubber, som opfylder betingelserne for 
at være amatører, og som ikke ved dom er fundet skyldig i en i den offentlige mening vanærende 
handling, kan vælges til medlem af noget af forbundets organer.

IV. Repræsentantskabet

§ 7.
Repræsentantskabet er forbundets øverste myndighed. Foruden af bestyrelsen består 
repræsentantskabet af 2 repræsentanter for hvert aktivt medlem. Ærespræsidenter, 
æresmedlemmer og passive medlemmer har ret til at overvære og tage ordet på 
repræsentantskabsmøder, jf. §9. Medlemmer af amatør- og ordensudvalget har ret til at 
overvære og tage ordet på repræsentantskabsmøderne.
Repræsentanter skal være forsynet med skriftlig legitimation fra formanden for det aktive 
medlem, han repræsenterer. Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes i perioden 1. marts 
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- 1. maj.
Ekstraordinære repræsentantskabsmøder afholdes, når bestyrelsen fi nder anledning dertil, eller 
når mindst 1/5 af de aktive medlemmer forlanger det.
Repræsentantskabsmøder indkaldes af bestyrelsen med mindst fi re ugers varsel ved skriftlig 
meddelelse til medlemmerne. Senest 14 dage inden mødet udsendes dagsorden for mødet samt 
det reviderede regnskab og eventuelle forslag.

§ 8.
Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes på skift i landsdelene efter bestyrelsens 
nærmere bestemmelse. På det ordinære repræsentantskabsmøde foretages følgende:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen afl ægger beretning
3. Den økonomiansvarlige fremlægger det reviderede regnskab til    
 godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingentsatser
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af amatør- og ordensudvalg
8. Valg af revisorer og 1 revisorsuppleant
9. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være forbundet i hænde 
senest 21 dage før mødets afholdelse.

§ 9.
Repræsentantskabsmøderne ledes af en af forsamlingen valgt dirigent. Denne, der ikke 
må være medlem af bestyrelsen, afgør med bindende virkning alle spørgsmål angående 
behandlings- og afstemningsmåden. Beslutning tages ved simpelt fl ertal, jfr. dog § 5, 24 og 
25. Stemmeret har repræsentanterne og bestyrelsesmedlemmerne.  Stemmeret kan kun 
udøves personligt, dog kan en repræsentant give en anden repræsentant fra samme aktive 
medlem skriftlig fuldmagt til at afgive sin stemme; en repræsentant kan dog kun afgive stemme 
for 1 aktivt medlem.  Passive medlemmer har kun stemmeret i sager vedrørende passive 
medlemmers rettigheder og pligter.  Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt uden 
hensyn til de mødtes antal, jfr. dog §§ 24 og 25.

V. Bestyrelsen

§ 10.
Bestyrelsen består af: 
1 formand, 1 næstformand, 1 økonomiansvarlig og yderligere op til 3 medlemmer. Alle valg 
fi nder sted på det ordinære repræsentantskabsmøde. Valget gælder for to år således, at 
formand og op til to medlemmer vælges i ulige år, mens næstformand, økonomiansvarlig og 
evt. ét medlem vælges i lige år. Genvalg kan fi nde sted. I tilfælde af vakance blandt de valgte 
medlemmer supplerer bestyrelsen sig selv. Den således valgte går på valg ved det næste 
ordinære repræsentantskabsmøde og den valgte indgår derefter i den afgåedes tur.

§ 11.
Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden og skal indkaldes, når mindst to 
bestyrelsesmedlemmer begærer det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre af 
dens medlemmer, deriblandt formanden eller næstformanden, er til stede.  Beslutninger 
tages ved simpelt fl ertal; i tilfælde af stemmelighed gør formandens (næstformandens) 
stemme udslaget.  Bestyrelsen forestår forbundets ledelse under ansvar overfor 
repræsentantskabet træffer afgørelse i alle foreliggende sager, der ikke i henhold til lovene 
kræver repræsentantskabsbeslutning eller af bestyrelsen henskydes til behandling af forbundets 
amatør- og ordensudvalg eller af repræsentantskabet. Den daglige ledelse af forbundet forestås, 
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i det omfang bestyrelsen til enhver tid bestemmer det, af et forretningsudvalg bestående af 
formanden, næstformanden og den økonomiansvarlige.
Bestyrelsen kan nedsætte sådanne udvalg, som den måtte anse for nødvendige. Til udvalg 
kan vælges medlemmer uden for bestyrelsens kreds. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin 
forretningsgang. Bestyrelsen bestemmer hvem der kan tegne DCF i økonomiske forhold.

VI.  Amatør- og ordensudvalget

§ 12.
Amatør- og ordensudvalget vælges af repræsentantskabet og består af en formand og to 
medlemmer samt en suppleant.
Formanden og et de andre medlemmer eller suppleanten skal have juridisk uddannelse. Hvert år 
afgår efter tur et medlem, genvalg kan fi nde sted. Suppleanten tiltræder udvalget, når et medlem 
er forhindret eller på grund af interessekonfl ikt er inhabil til at deltage i en sags pådømmelse. 
Inhabiliteten afgøres af udvalget selv, men afgørelsen kan inden tre dage påkæres til DIF`s 
Appeludvalg.
Intet bestyrelsesmedlem i forbundet kan vælges til medlem af udvalget. Sager, der er til 
behandling i udvalget, færdiggøres af dette i dets oprindelige sammensætning, selvom et 
medlems funktionstid udløber under sagens behandling. Bestyrelsen fastsætter de nærmere 
regler for udvalgets virksomhed.

§ 13.
Amatør- og ordensudvalgets opgave er at afgøre sager om anvendelsen af amatør-, ordens- og 
udelukkelsesbestemmelser, om overtrædelse af reglementer og lignende, eller om usportslig 
eller usømmelig adfærd i de tilfælde, hvor bestyrelsen henskyder disse dertil, eller hvor klubber 
eller enkeltpersoner indanker de af bestyrelsen afsagte kendelser derfor.  Appelfristen er to 
uger. Sager, der i henhold til denne paragraf indankes for amatør- og ordensudvalget, kan ikke 
indankes for repræsentantskabet. Amatør- og ordensudvalget kan tildele klubber eller personer 
under forbundet advarsler eller irettesættelser, eller træffe bestemmelse om deres - midlertidige 
eller endelige - udelukkelse fra deltagelse i turneringer eller klubber under forbundet.

§ 14.
Udvalgets kendelser kan af sagens parter appelleres til DIF Idrættens Højeste Appelinstans. 
Appelfristen er fi re uger, hvilket skal tilkendegives den (de) pågældende, samtidig med 
kendelsens forkyndelse. Iværksat appel har ikke opsættende virkning på den afsagte kendelse.

§ 15.
Udvalget virker, når begge parter er enige herom, som voldgift i stridigheder mellem klubber og/
eller medlemmer under forbundet. Som voldgiftsregler gælder de for Danmarks Idræts-Forbund 
til enhver tid gældende voldgiftsregler, dog at en eventuel opmand vælges af DCFs bestyrelse.

§ 16  Slettet

§ 17  Slettet

VII.  Økonomi

§ 18.
Det årlige kontingent fastsættes på det årlige repræsentantskabsmøde. Kontingentet forfalder 
1. april og skal være betalt senest 1. maj. Er kontingentet ikke betalt inden det pågældende 
regnskabsårs udløb, kan vedkommende af bestyrelsen slettes som medlem af forbundet.

§ 19.
For deltagelse i de af forbundet arrangerede turneringer betales et indskud pr. hold som 
fastsættes af bestyrelsen.  Beløbet er forfaldent til betaling den 1. april og skal betales inden den 
1. maj forud for turneringen. Indbetales beløbet ikke, kan bestyrelsen udelukke vedkommende 
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hold fra deltagelse i turneringen.

§ 20.
Bestyrelsen kan efter ansøgning yde tilskud til kampe, som klubberne arrangerer mod 
udenlandske hold.

§ 21.
Regnskabsåret løber fra den 1. januar til 31. december. Til at revidere regnskabet vælges på det 
ordinære repræsentantskabsmøde to revisorer samt en revisorsuppleant for et år ad gangen, 
genvalg kan fi nde sted.

VIII.  Almindelige bestemmelser

§ 22.
Forbundets klubber er pligtige til at efterkomme de bestemmelser, der træffes af 
repræsentantskabet eller bestyrelsen.
Medlemmer af forbundets bestyrelse, amatør- og ordensudvalg, udtagelseskomiteer samt 
ungdomsudvalg har som sådanne ret til at overvære samtlige af klubberne arrangerede stævner, 
konkurrencer eller fremvisninger. 

§ 23.
De aktive medlemmer sender en gang årligt efter anmodning en opgørelse over deres 
medlemstal til Danmarks Idræts-Forbund.
Såfremt dette undlades, pålægges medlemmet en bøde pr. uge fastsat af bestyrelsen indtil 
indberetningen er modtaget.
Formandsskifte og lovændringer skal snarest meddeles forbundet. Til kampe mod udenlandske 
hold skal bestyrelsens sanktion indhentes senest 14 dage før kampens afholdelse. Klubberne 
er endvidere forpligtigede til at indberette resultaterne af alle privatkampe senest 8 dage efter 
kampens afholdelse.

IX. Lovændringer m.v.

§ 24.
Forandringer i disse love og i forbundets amatør- og ordensbestemmelser kan kun ske på 
repræsentantskabsmøde.  Forslag til sådanne ændringer skal være medlemmerne i hænde 
senest 14 dage før mødet, og til deres vedtagelse kræves, at mindst halvdelen af forbundets 
aktive medlemmer er repræsenterede, og at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer for 
forslaget. Er det fornødne antal aktive medlemmer ikke repræsenteret, kan forslaget vedtages 
på det førstkommende ekstraordinære eller ordinære møde, uanset antallet af repræsenterede 
medlemmer, dog kræves at 2/3 af de tilstedeværende stemmer for forslaget.

§ 25.
Forbundet kan ikke opløses, så længe 10 aktive medlemmer ønsker dets beståen. Beslutning 
om dets opløsning kan kun tages under iagttagelse af bestemmelserne i § 24. I tilfælde af 
forbundets opløsning skal dets midler anvendes til idrætslige formål efter Danmarks Idræts-
Forbunds nærmere bestemmelse. Ikke forbrugte udloddede midler til velgørende formål, der 
svarer til formål omfattet af momslovens § 13 stk. 1, returneres til spillestedets kommunale 
fritids/ kulturforvaltning, som således kan udlodde midlerne til alment nyttige formål i kommunen.

Vedtaget på DCFs stiftende møde den 15. februar 1953. 

Ændret på repræsentantskabsmøderne den 18. marts 1956, den 24. februar 1957, den 4. november 1957, den 29. november 1964, den 
26. november 1967, den 6. december 1970, den 26. november 1972, den 25. november 1973, den 8. december 1974, den 7.  december 
1975, den 4. december 1977, den 3. december 1978, den 10.  december 1983, den 8. december 1984, den 7. december 1985, den 6. 
december 1987, den 3. december 1989, den 4. december 1994, den 4. december 1999, den 25. november 2000,  den 1. december 2001 
, den 30. november 2003, den 4. december 2004, den 5. april 2008, den 9. marts 2013, den 11. marts 2017 og den 10. marts 2019.


