Reglement for overdragelse af en klubs spilletilladelse
§1
En klub eller et holdfællesskab, som har hold i DH-turneringen (Badmintonligaen eller 1. division til Danmarksserien), kan overdrage sin spilletilladelse for et eller flere hold til en tredjepart organiseret i selskabsform, hvorefter tredjepart kan organisere holdets deltagelse i den division, som holdet spiller i eller spiller
sig til. Dette betyder, at den pågældende tredjepart overtager alle økonomiske forpligtigelser og rettigheder
for det pågældende hold.
§2
Overdragelse af spilletilladelse kan ske til følgende typer tredjeparts selskaber: Interessentskab Kommanditselskab Forening eller andelsselskab Anpartsselskaber Aktieselskaber Partnerselskaber Selskaber med
begrænset ansvar (S.m.b.a.)
Overdragelse kan ikke ske til foreninger allerede medlem af BD
§3
I forbindelse med overdragelsen af en spilletilladelse til en tredjepart skal klubben eller holdfællesskabet
indsende et ansøgningsskema i udfyldt stand med tilhørende bilag, der skal opfylde betingelserne i § 4. HU
beslutter om overdragelsen kan ske. En overdragelse sker for ét år ad gangen og skal ske senest 1. maj
forud holdturneringens igangsættelse. Ansøgningsskema skal være BD i hænde senest 1.maj.
§4
En tredjepart, som ønsker overdraget en spilletilladelse skal indsende følgende bilag:
1. Selskabets vedtægter. Af badmintonselskabets vedtægter skal fremgå, at vedkommende badmintonselskab (og dets spillere, ledere og trænere) underkaster sig de samme love, bestemmelser og
myndigheder, som gælder for de under BD hørende organisationer og foreninger (og disses spillere, ledere og trænere).
2. Samarbejdsaftale med den eller de foreninger, der har overdraget rettigheden til at spille i holdturneringen. Samarbejdsaftalen skal som minimum indeholde bestemmelser som angivet nedenfor:
a. Samarbejdsaftalen skal registreres i BD.
b. Aftale om overdragelse af foreningens eller foreningernes ret til at deltage i de af BD og EBU
udskrevne turneringer kan kun indgås, såfremt foreningen eller foreningerne efter udlånet har
en positiv formue, og er i stand til at svare alle sine kreditorer fuldt ud.
c. Aftalen om overdragelse af foreningens eller foreningernes ret til at deltage i de af BD og EBU
udskrevne turneringer kan omfatte de af foreningens eller foreningernes hold, der på tidspunktet for aftalens indgåelse er repræsenteret i DH-turneringen. Foreningen/foreningerne og selskabet er bekendt med, at dette eller disse hold i turneringsmæssig sammenhæng stadig betragtes som foreningens/foreningernes hold, og at op- og nedrykning for dette eller disse hold
påvirker foreningens/foreningernes øvrige hold i henhold til de til enhver tid gældende turneringsbestemmelser.
d. Foreningens eller foreningernes ret til at deltage i de af BD og EBU udskrevne turneringer overdrages midlertidigt til badmintonselskabet. Disse rettigheder forbliver dog foreningens ejendom og skal i tilfælde af badmintonselskabets konkurs, tvangsopløsning eller misligholdelse
af denne aftale straks tilbageleveres til foreningen uden, at badmintonselskabet, likvidator eller
konkursboet kan gøre nogle krav gældende i den anledning over for foreningen.
e. Foreningens eller foreningernes ret til at deltage i de af BD og EBU udskrevne turneringer kan
ikke videre udlånes eller overdrages og kan kun tilbageleveres til foreningen, såfremt badmintonselskabet på tidspunktet for tilbageleveringen over for BD har dokumenteret, at samtlige
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3.
4.

kreditorer i badmintonselskabet har modtaget betaling for deres tilgodehavender, eller der er
stillet fuldgod sikkerhed for betaling af deres tilgodehavender.
Udskrift af registrering i Erhvervs- og selskabsstyrelsen
a) I tilfælde af, at selskabet tidligere har aflagt årsregnskab, skal selskabets generalforsamlingsgodkendte årsregnskab være forsynet med en blank revisionspåtegning foretaget af
selskabets revisor. Revisionspåtegningen skal vedrøre selskabets fremtidige aktivitet som
badmintonselskab.
b) Såfremt selskabet ikke har aflagt årsregnskab før ansøgning om overdragelse af spilletilladelse indleveres til BD, skal et af selskabets ledelse udarbejdet og af selskabets revisor
påtegnet budget for selskabets kommende regnskabsår fremlægges. Budgettet skal revideres og påtegnes i henhold til de til enhver tid gældende revisionsvejledninger fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer. Budgettet skal dokumentere, at selskabets aktiviteter kan finansieres på forsvarlig vis i det kommende regnskabsår.

§5
Et selskab, som får overdraget en spilletilladelse skal indsende alle spillerkontrakter indgået på standardkontrakter til BD til gennemsyn. BD vil i den forbindelse påse, at de indgåede aftaler er i overensstemmelse
med de fremlagte budgetter for selskabet (indføres pr. sæson 2007/2008).
§6
I tilfælde af selskabets opløsning ved frivillig eller tvangslikvidation, eller konkurs overgår spilletilladelse til
den oprindelige klub eller holdfællesskab. Opløsning af holdfællesskaber sker i overensstemmelse med
reglerne i reglement for holdfællesskaber.
§7
I forbindelse med anvendelse af spillere på et hold (herunder reserver og spillere fra underliggende hold)
overdraget til et selskab, betragtes selskabet som en integreret del af den overdragende klub eller som en
integreret del af et klubfællesskab, hvori indgår et antal klubber. Dermed kan der anvendes spillere på selskabets hold fra klubbernes underliggende hold, dog således at spillere låses i forhold til de underliggende
hold på samme måde som hvis selskabets hold fortsat havde været en del af klubben eller holdfællesskabet.
§8
I tilfælde af, at en ansøgning efter § 3 ikke opfylder betingelserne i § 4, kan selskabet ikke få overdraget
spilletilladelse. En udstedt tilladelse kan bortfalde, såfremt BD bliver bekendt med, at betingelserne i § 4
ikke var opfyldt da spilletilladelsen blev overdraget. BD er berettiget til løbende at udbede sig oplysninger
fra selskabets ledelse om selskabets økonomiske status.
Reglement vedr. standardkontrakter mellem spiller og forening/klub/selskab
§1
Klubber, holdfællesskaber eller anden tredjepart, som indgår aftaler med spillere eller spillende trænere om
deltagelse i BD’s DH-turnering, skal indgå sådanne aftaler på BD’s standardkontrakt. Standardkontrakten
skal ikke indsendes (gælder ikke for selskaber), men i forbindelse med indgåelse af en aftale på en standardkontrakt skal klubben indsende et skema til registrering hos BD, som dokumenterer aftalens indgåelse
og varighed. Kun aftaler indgået på BD’s standardkontrakt vil af BD blive anerkendt som lovligt aftalegrundlag i forbindelse med parternes eventuelle tvist.
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§2
Aftaler, der på årsbasis indeholder skattepligtig betaling eller værdi af goder på under kr. 12.000, kan dog
indgås uden standardkontrakten og uden registrering hos BD.
Konstateres det at der er indgået aftaler mellem en spiller og en klub med en værdi på kr. 12.000 eller derover kan spilleren blive erklæret ikke-spilleberettiget indtil forholdene omkring kontraktforholdene er bragt i
orden.
§3
Aftaler med spillere eller spillende trænere kan maximalt have en varighed på 3 år. Ingen spiller/spillende
træner, forening eller selskab må modtage eller betale transferbeløb i forbindelse med en spillers ansættelse eller aftaleindgåelse om at spille i BD’s DH-turnering for anden part.
§4
På forlangende kan BD kræve standardkontrakt indleveret eller forlange oplysninger om aftaleforhold mellem en spiller og en klub.
§5
Ikrafttrædelsesparagraf: Ovenstående reglement med ikrafttræden fra sæson 2007/2008.
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