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§ 1 Forbundet og dets formål 
 
1.1 Forbundets navn er Esport Danmark, forkortet ESD. 

 
1.2 ESD er stiftet i 2007. 

 
1.3 ESDs hovedsæde er beliggende i Slagelse Kommune. 
 

1.4 Esport Danmark skaber kvalitet og fremdrift hos folkeoplysende esportsforeninger og 
andre esportsaktører, gennem sparring, rådgivning og sikring af bæredygtige 
strukturer. Esportens mangfoldighed understøttes gennem forbundets kontinuerlige 

aktivering af samarbejder både lokalt, nationalt og internationalt. 
 

1.5 ESD udøver sit virke uden urimelig forskelsbehandling af nogen art. 

 
1.6 For ESDs forpligtelser hæfter alene ESD med sin formue.  

 

§ 2 Nationale og internationale medlemskaber 
 

2.1 ESD har indgået samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark, som vedrører love, 
bestemmelser og afgørelser vedrørende manipulation af idrætskonkurrencer 
(matchfixing) og tilsvarende uetisk adfærd. 

 
 ESDs medlemmer samt disses spillere, ledere og trænere er underlagt de til enhver tid 

gældende Nationale Antidopingregler vedtaget af Anti Doping Danmark, samt det til 

enhver tid gældende dopingreglement for motionsidræt. 
 
2.2 ESD samarbejder med regionale og globale forbund, og respekterer de til enhver tid 

gældende love, bestemmelser og afgørelser udstedt og håndhævet af disse organer 
samt CAS, jf. § 18, og indretter sig i overensstemmelse hermed. 

 

§ 3 Events, turneringer og kampe 
 

3.1 ESD fastsætter good governance reglementer for afvikling af kampe til turneringer, 
afviklet til events eller online. Herunder bistår ESD med håndhævelse af disciplinære 
sanktioner for forbundets medlemmer. 

 
3.2 ESDs medlemmer er berettiget til selv at afholde og udskrive turneringer. 
 

§ 4 Medlemskab af Esport Danmark 
 
 Som medlem kan optages enhver, som anerkender ESD’s vedtægter og øvrige regler 

samt opfylder en af følgende kategorier: 
 

MØDERET FOR HØJESTERET 
 

Vestergade 153 
5700 Svendborg 

 

 
Bredgade 30 

1260 København K 

 
Tlf. 70 25 21 15 



4.1.1 Foreninger, events og lignende hvis aktivitet er af folkeoplysende karakter, således de 
vil opfylde betingelserne for at kunne modtage støtte efter Folkeoplysningsloven. 

 
4.1.2  Medlemmer omfattet af pkt. 4.1.1. har både taleret og stemmeret ved 

generalforsamlingen. 

 
4.2.1  Skoler og uddannelser, herunder men ikke begrænset til folkeskoler, frie- og private 

skoler, efterskoler og højskoler. 

 
Medlemmet skal have et undervisnings- eller uddannelsesformål. 

 
4.2.2  Medlemmer omfattet af pkt. 4.2.1. har alene taleret på generalforsamlingen. 
 

4.3.1  Ligaer, foreninger, hold, erhvervsdrivende selskaber, kommercielle events og lignende 
organisationer som ikke er af folkeoplysende karakter, og dermed ikke kan omfattes af 
pkt. 4.1.1. 

 
4.3.2  Medlemmer omfattet af pkt. 4.3.1 har alene taleret på generalforsamlingen. 
 

4.4.1  Som støttemedlemmer kan optages enhver, som ønsker at støtte Esport Danmarks 
arbejde i henhold til vedtægterne. 

 

4.4.2  Medlemmer omfattet af pkt. 4.4.1 har hverken taleret eller stemmeret på 
generalforsamlingen. 

 

§ 5 Forpligtelser 
 
5.1 Medlemmer af ESD jf. § 4 skal holde ESD underrettet om relevante kontaktoplysninger. 

 
5.1.1 Medlemmer jf. § 4.1.1 skal hvert år indsende medlemsoptælling til ESDs 

administration.  
 

5.2 ESDs bestyrelse er berettiget til at udelukke medlemmer, hvis medlemmerne ikke 

overholder forpligtelserne fastsat i § 5.1 eller på anden vis bryder ESDs vedtægter. 
 
5.3 Ethvert medlem af § 4.1.1, § 4.2.1 og § 4.3.1 samt disses spillere, ledere og trænere 

er forpligtet til at underkaste sig Antidoping Danmarks regler og love, herunder at lade 
sig dopingteste af Anti Doping Danmarks kontrollanter både i og udenfor konkurrence, 
herunder i forbindelse med træning.  

 
§ 6 Kontingent 
 

6.1  ESDs medlemmer betaler et årligt kontingent til ESD. Kontingentets størrelse 
fastsættes af ESDs administration. Medlemmer af ESD jf. § 4 opdateres løbende ved 
ændringer i kontingentets størrelse eller varighed. 

 
§ 7 Udmeldelse 

 
7.1 Udmeldelse af ESD skal ske skriftligt til ESDs administration med 1 måneds varsel fra 

den 1. i måneden.  

 
7.2 Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse.  
 

 
 
 

 



§ 8 Eksklusion 
 

8.1 Bestyrelsen kan fremsætte forslag til eksklusion af en eller flere medlemmer jf. § 4, 
hvis medlemmet tilsidesætter forbundets love, hvis der ikke er betalt kontingent, eller 
hvis der er anden gæld til forbundet.  

 
8.2 Endelig afgørelse vedrørende eksklusion af medlemmer jf. § 4, træffes på 

generalforsamlingen. Det er en betingelse for eksklusion af medlemmer jf. § 4, at 

eksklusionen er anført som et selvstændigt punkt på dagsorden. Medlemmet skal 
indkaldes skriftligt og særskilt til generalforsamlingen med tre ugers varsel. 

Medlemmet har taleret under punktet.  
 
8.3 Generalforsamlingen træffer beslutning om eksklusion med et kvalificeret flertal (2/3) 

af de fremmødte og godkendte stemmeberettigede medlemmer. Hvis eksklusionen 
vedtages, skal repræsentanten samt det ekskluderede medlem jf. § 4, straks forlade 
generalforsamlingen.  

 
8.4 Hvis eksklusionen skyldes gæld til ESD, kan medlemmet jf. § 4, ikke optages igen, før 

gælden er betalt.  

 
§ 9 Esport Danmarks ledelse 
 

9.1 ESDs ledelse varetages af formanden samt den øvrige bestyrelse. Har formanden 
midlertidigt forfald, overtages ledelsen af næstformanden. Hvis formanden helt 
forlader bestyrelsen, overtages ledelsen af næstformanden frem til næste ordinære 

generalforsamling.  
 
9.2 Bestyrelsen er berettiget til at nedsætte arbejdsgrupper til at varetage væsentlige 

forbundsaktiviteter.  
 

9.3 Bestyrelsen ansætter en direktør til at varetage forbundets daglige ledelse. 
 
§ 10 Ordinær generalforsamling 

 
10.1 Generalforsamlingen er ESDs højeste myndighed, og dets afgørelser er endelige.  
 

10.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned og 
indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til klubbernes 
mailadresser samt på ESDs hjemmeside.  

 
10.3 Mødeberettigede på generalforsamlingen er ESDs medlemmer jf. § 4.  
 

10.3.1 Hvert bestyrelsesmedlem har 1 stemme på generalforsamlingen.  
 

10.3.2 Medlemmer jf. § 4.1.1 møder hver især med 1 repræsentant omfattet af 

den seneste medlemsindberetningsliste. 
  

Hver repræsentant har 1 stemme på generalforsamlingen, når 
repræsentantens medlemsklub har været medlem af ESD i mere end 3 
måneder.  

 
Repræsentanten er berettiget til at medbringe sine klubmedlemmer. 
Repræsentantens klubmedlemmer har ingen stemmeret på 

generalforsamlingen. 
 

10.3.2.1 Medlemmerne jf. § 4.1.1 skal senest på dagen for generalforsamlingen 

kl. 12.00 middag, indsende navnet på deres repræsentant. 



  
Repræsentanten kan ved lovligt forfald, f.eks. sygdom eller lignende, 

sende en suppleant når denne møder med en fuldmagt fra den angivne 
repræsentant.  

 

10.3.2.2 Har et medlem jf. § 4.1.1 ikke indsendt de i § 5.1 nævnte 
medlemsindberetninger og/eller er i kontingent restance, har 
repræsentanten ikke stemmeret på generalforsamlingen.  

 
10.4 Taleret har alene bestyrelsen og de under § 4 nævnte medlemsgrupper, som eksplicit 

er tildelt taleret. Dirigenten kan tildele andre mødende taleret.  
 
§ 11 Ordinær generalforsamling – dagsorden 

 
11.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende 

punkter:  

 
1. Valg af dirigent og stemmetællere 
2. Formandens beretning 

3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse 
4. Behandling af eventuelle forslag. 
5. Valg af formand, næstformand samt bestyrelsesmedlemmer 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til esportens disciplinærinstans 
7. Valg af revisor 
8. Eventuelt 

 
11.2 Eventuelle forslag kan alene fremsættes af bestyrelsen jf. § 10.3.1 og 

repræsentanterne jf. § 10.3.2. 

 
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være ESDs 

administration i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.  
 
11.3 Endelig dagsorden samt mødemateriale sendes til medlemmerne jf. § 4 pr. mail senest 

1 uge inden generalforsamlingens afholdelse.  
 
11.4 ESDs administration er ansvarlig for udarbejdelse af et beslutningsreferat fra 

generalforsamlingen, som offentliggøres på ESDs hjemmeside og sendes til 
medlemmerne jf. § 4 pr. mail senest tre uger efter generalforsamlingens afholdelse.  

 

§ 12 Ordinær generalforsamling – beslutninger 
 
12.1 Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal bortset fra eksklusion 

(jf. § 8), lovændringer (jf. § 19) og opløsning (jf. § 20).  
 
12.2 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte repræsentanter.  

 
12.3 Alle valg gælder for 2 år. Revisor og suppleanter vælges dog hvert år for et år ad 

gangen.  
 
12.4 Valgene afholdes som følger: 

 
 Lige år Formand, fire bestyrelsesmedlemmer 
 Ulige år Næstformand, tre bestyrelsesmedlemmer 

 
12.5 Ved personvalg, hvor der er mere end én kandidat til en post, skal der foretages 

skriftlig afstemning. Endvidere skal der foretages skriftlig afstemning om andre forhold, 

hvis mindst 10 stemmeberettigede kræver det. 



 
12.6 Bestyrelsesmedlemmer kan ikke samtidig være revisor for ESD.  

 
12.7  Alle kan stille op på den ordinære generalforsamling og blive valgt til bestyrelsen. 
 

§ 13 Ekstraordinær generalforsamling 
 
13.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når et flertal i bestyrelsen finder anledning 

hertil, eller når mindst halvdelen af de optagne medlemmer jf. § 4.1.1 skriftligt 
begærer det, og samtidig udførligt angiver hvilke sager/emner, der ønskes behandlet.  

 
13.2 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes skriftligt med 2 ugers varsel og skal 

afholdes senest 4 uger efter, at begæring herom er modtaget af ESDs administration. 

Af indkaldelsen skal fremgå dagsorden, herunder hvilke sager/emner der skal 
behandles. 

 

§ 14 Esport Danmarks bestyrelse  
 
14.1 Bestyrelsen består af én formand, én næstformand samt 7 generalforsamlingsvalgte 

medlemmer, der vælges på ESDs generalforsamling jf. § 12.4. 
 
14.2 Bestyrelsens opgaver er at gennemføre generalforsamlingens beslutninger samt  

• at forestå forbundets ledelse,  

• at tage stilling til årsregnskabet med tilhørende revisionsprotokol til 
forelæggelse for generalforsamlingen,  

• at vedtage budgettet senest 1. december for det følgende år efter indstilling 
fra administrationen,  

• at virke for at skabe nye og alternative indtægtskilder for ESDs aktiviteter,  
• at virke for at medlemmerne overholder ESDs love, bestemmelser og regler, 

• at ansætte og afskedige direktører,  

• at udpege medlemmer til udvalg, samt godkende kommissorier for disse,  
• at varetage ansvaret for de strategiområder, hvortil der ikke er knyttet 

ansvarlige udvalg,  

• at fastsætte mål for direktører / administration,  

• at sikre forbundets uddannelsesvirksomhed.  

14.3 Bestyrelsen er ansvarlig for forbundets administration og forretningsorden. 
 
14.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, deriblandt 

formand eller næstformand, er til stede. 
 

14.5 Bestyrelsen afholder minimum 4 møder årligt. På møderne er formandens stemme 
udslagsgivende ved stemmelighed. 

 

14.6  Honoraret for bestyrelsesmedlemmer sker efter individuel aftale. Samtlige af 
bestyrelsens medlemmer skal godkende pågældende honorar. 

 

14.7  Bestyrelsen vurderer, hvorvidt om de valgte suppleanter jf. 12.3 på tilfredsstillende vis 
kan vikariere for et pågældende bestyrelsesmedlem, som er fratrådt / fraværende i en 
længere periode. 

 
§ 15 Disciplinærudvalg 
 

15.1 Disciplinærudvalget består af 3 medlemmer og 1 suppleant valgt på 
generalforsamlingen.   

 



15.2 Disciplinærudvalgets medlemmer kan ikke samtidig være medlem af bestyrelsen. 
 

15.3 Disciplinærudvalgets opgave er at behandle disciplinærsager; herunder eventuel 
sanktionsudmåling.  

 

15.4 Sager indbragt for disciplinærudvalget skal være indledt senest to uger efter sagen er 
indsendt og færdigbehandlet senest to måneder efter sagen er kommet udvalget i 
hænde.  

 
15.5 Disciplinærudvalgets afgørelser kan appelleres til voldgiftsretten jf. § 16 af den 

indklagede og Anti Doping Danmark, når reglerne foreskriver det.  
 
15.6 Såfremt færdigbehandling ikke kan ske inden for den anførte frist, skal begrundelse og 

ansøgning om udsættelse fremsendes til bestyrelsen senest én måned inden udløbet af 
to måneders fristen. 

 

§ 16 Voldgift 
 
16.1 Voldgiftsretten består af 3 medlemmer. Opmanden er disciplinærudvalgets formand.  

 
16.2 Parterne udpeger herudover et medlem hver. 
 

16.3 I sager hvor Voldgiftsretten er appelinstans for Disciplinærudvalget, udpeges 
opmanden af sekretæren for DIF’s Højeste Appelinstans. ESDs bestyrelse og Anti 
Doping Danmark udpeger hver ét medlem. 

 
16.4. Voldgiftsrettens afgørelser er endelige, og skal være ledsaget af en begrundelse.  
 

§ 17 Tegningsret og økonomi 
 

17.1 Forbundet tegnes i alle forhold af formanden sammen med direktøren eller af 
næstformanden sammen med direktøren og mindst et bestyrelsesmedlem. 
Forbundets direktør er bemyndiget til at varetage sædvanlige dispositioner.    

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

17.3 Forbundets regnskaber revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. 
Bestyrelsen indstiller ekstern revision til valg på generalforsamlingen. Revisoren vælges 
for 1 år ad gangen 

 
§ 18  Den International Sportsdomstol (CAS)  
 

18.1 ESD anerkender Den International Sportsdomstol (CAS) kompetence som appelinstans. 
ESD og de øvrige medlemmer jf. § 4 samt disses spillere, ledere og trænere samt 
officials er forpligtet til at følge afgørelser truffet af CAS. 

 
§ 19 Lovændringer 

 
19.1 Ændringer af disse love kan kun besluttes på den ordinære generalforsamling jf. § 11 

og den ekstraordinære generalforsamling jf. § 13, hvis der opnås kvalificeret flertal 

blandt de fremmødte stemmeberettigede, dvs. 2/3 flertal.   
 
§ 20  Opløsning 

 
20.1 Opløsning af ESD kan kun vedtages på et i dette øjemed særlig indkaldt 

generalforsamling, hvortil generalforsamlingens stemmeberettigede indkaldes med 



mindst 3 ugers varsel. Mindst 2/3 af generalforsamlingens repræsentanter skal være til 
stede og mindst 5/6 af de afgivne stemmer, skal stemme for forslagets vedtagelse.  

 
20.2 Er der ikke et tilstrækkeligt antal stemmeberettigede til stede, sammenkaldes et nyt 

møde med 1 måneds varsel, hvor da beslutningen om opløsning kan træffes med 

ovennævnte kvalificerede flertal uden hensyn til de mødendes antal.  
 
20.3 I tilfælde af ESDs opløsning tilfalder ESDs midler velgørende organisationer, der i 

videst muligt omfang opfylder ESDs formål jf. § 1.  
 

 
Vedtaget på generalforsamlingen den 17. april 2021. 
 

 
Som dirigent 
Adam Ringsby-Brandt  

 
 
 

 
 
Af bestyrelsen 

 
Frederik Byskov 
Formand 

 
 
 

Marc W. Kristensen 
Næstformand 

 
 
 

 

Stephan Østergaard 

Lasse Kirchhoff 

 
 
 

Anders Sørensen 

 
 
 

 

Mikkel Frich 

Jens Bouet 
 

 
 
 

Eva Fog Noer Mads Lindemann 

 


