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DDIs repræsentantmøde den 7. maj 2016 
 
1 forslag ændring af vedtægter 
 
SLET 
Sektion A: 
§ 8.15 En tilsluttet klub får 1 stemme for hver påbegyndte 25 aktive døve medlemmer, 
således at 26 medlemmer giver 2 stemmer, 51 stemmer medlemmer giver 3 stemmer osv. 
 
NY 
2 stemmer hver pr. klub, uanset hvor mange aktive medlemmer. 
 
Hvorfor: 
Vi vil gerne følge ligesom DHIF, DBU og andre forbund, der giver pr. klub får 1 eller 2 
stemmer på sted på repræsentant. 
Start havde haft forslag oppe for 2 år siden, det lykkedes ikke, derfor vil Start tage det op 
igen. 
 
F.eks. (nuværende love) små klubber kan ”tabe” ideer, eller forslag eller lign, hvis 3 små 
klubber får en stemmer, samlet 3 stemmer i forhold til store klubber. 1 eller 2 store klubber 
kan nemt få samlet ca.10-15 stemmer, som gør at man kan risikere, at de små klubber mister 
lyst til at komme med til repræsentants møde, og lad store klub få deres vilje hele vejen 
igennem. Altså jo større klubber er, des mere magt har de. 
 
F.eks. (nu forslag 2 stemmer pr. klub) flere små klubber kan være med i diskussion og selv 
bestemme, hvilke klub man vil støtte op på og har bedre chancer for at samle flere stemmer 
mod andre klubber.. Mange klubber har forskellig holdning. 
Man er jo loyal mod sine egne medlemmer og i samarbejde med dem.. 
 
F.eks. Det vil spare tid for DDI, som skal styre antal medlemmer og giver dem antal stemmer 
før 31. december osv.  Nemmere er at man bare giver 2 stemmer pr. klub. 
 
Start ser helst og ønsker at forslag bliver gennemført og vedtaget 7. maj 2016, medmindre 
andre klubber vil støtte op på det.. 
 
2 forslag tilføjer vedtægter: 
 
Kontingentrestance og spærring af spillere ”sort list”: 
Man ikke optager medlemmer, der er spærret hos DDI, og bruger dem i andre 
regi end DDI. 
 
Hvorfor? 

Spar tid til at spørge rest af klubber, så DDI sørge for videre til andre klub som skyldige beløb 
eller kontingenter til klub, hvis klub sende navnliste til DDI (kan bruge andre regi end DDI) 
Denne “sorte liste” ønskes også at indeholde oplysninger om manglende 
kontingentbetalinger inden for de sidste 5 år (eksempelvis fra 1. januar 2011).  
Det ses gerne, at der er orden i tingene således, at der ikke opstår utilfredsheder mellem 
klubber. 


