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Reglement om karantæne, suspension eller eksklusion af klubber og/eller klubmedlem-
mer 
 

§1 Klubber 
A  Suspension 

BD´s Hovedbestyrelse eller en kredsbestyrelse kan suspendere (midlertidigt udelukke) en klub, når 
denne ikke overholder BD’s eller den pågældende kreds’ love, bestemmelser eller ikke efterkom-
mer de af disse trufne afgørelser. 
Genoptagelse af klubben kan finde sted når pågældende bestyrelse skønner, at begrundelsen for 
suspensionen er bortfaldet. En suspension af varighed ud over førstkommende repræsentant-
skabsmøde skal behandles på dette. En klub, der har været suspenderet i kortere tid, kan dog altid 
forlange sagen behandlet på førstkommende repræsentantskabsmøde i hhv. BD eller kredsen. 
Sager af denne art skal fremgå af dagsordenen for det pågældende repræsentantskabsmøde. 

 
B  Eksklusion 

BD´s Hovedbestyrelse eller kredsens bestyrelse kan indstille en klub til eksklusion på et repræsen-
tantskabsmøde. Forslag herom skal da oplyses på dagsordenen. På repræsentantskabsmødet har 
den pågældende klub taleret, men ingen stemmeret. Spørgsmålet om eksklusion afgøres ved sim-
pel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. 
En eksklusion af en klub, der er vedtaget af en kreds kan af den pågældende klub appelleres til 
BD’s hovedbestyrelse. Sager, der udelukkende vedrører eksklusion af en klub på grund af mang-
lende kontingentbetaling, kan ikke appelleres. 
En ekskluderet klub kan genoptages, når det vedtages på hhv. et forbundsrepræsentantskabs-
møde  eller et kredsrerpæsentantsmøde med almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelig-
hed optages klubben. Forslag om genoptagelse skal være opført på dagsordenen. 

 
§2 Klubmedlemmer 

En klub kan suspendere (give karantæne til) et klubmedlem i overensstemmelse med klubbens love og 
regler.  
En karantæne kan - for en kortere eller længere periode - omfatte interne turneringer i klubben og/eller 
indenlandske turneringer o. lign. og/eller internationale arrangementer i ind- og udland og/eller det på-
gældende klubmedlems tilstedeværelse i klubben. Klubben kan endvidere eksludere et klubmedlem i 
overensstemmelse med klubbens love. 
Afgørelser om karantæne og eksklusion kan kun indbringes for kreds og/eller forbund, såfremt dette er 
hjemlet i klubbens love. 
Såfremt der er tale om ikendelse af karantæne eller eksklusion som følge af ukorrekt eller anstødelig 
optræden på eller uden for banen eller lign., kan afgørelsen dog indbringes for BD´s disciplinærudvalg. 

 
§3 Indbringelse af sager for disciplinærudvalget 

Klubber, kredse eller forbund kan indbringe sager over for et klubmedlem direkte for BD´s disciplinærud-
valg, jf. BD´s love §11 stk. 1 

 
§4 Tilfælde hvor den højere instans kan gribe ind af egen drift 

Såfremt en klub i en sag ikke har fundet anledning til at gribe ind over for et klubmedlem eller i en sag 
har truffet en afgørelse, som forbundet eller kredsen ikke finder rimelig eller tilstrækkelig, kan forbundet 
eller kredsen af egen drift indbringe sagen for BD´s disciplinærudvalg.  
Dette skal i givet fald ske senest 14 dage efter, at forbundet eller kredsen er bekendt med klubbens afgø-
relse. 
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§5  Sagens oplysning 
Det kompetente organ skal indkræve oplysninger, der må skønnes nødvendige for sagens bedømmelse. 
Sagens parter skal ydermere gøres bekendt med hinandens synspunkter og skal have lejlighed til at 
fremkomme med kommentarer før afgørelsen træffes. 

 
§6 Indberetningspligt 

Et organ (klub, forbund), der træffer afgørelse i en sag, bør sørge for, at der omgående tilgår relevante 
organer - meddelelse om den trufne afgørelse. 
Sager, der udelukkende vedrører eksklusion af klubmedlemmer på grund af manglende kontingentindbe-
taling, behøver ikke at blive indberettet til forbundet. 

 
§7 Appel 
 Afgørelsen skal indeholde oplysning om eventuel appelmulighed, herunder appelfrist. 
 
 
Dette reglement er sidst ændret på BD’s Hovedbestyrelsesmøde den 21. april 2007. 
 


