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Medlemsliste 

Ved udgangen af en sæson skal klubberne angive hvor mange medlemmer de har.  

Medlemmerne kan registreres i DKU’s system på nettet løbende hele året. 

Rapporteringsbilledet der er åbent fra 1. september til og med 31. december. 

Kontingent 

Kontingent opkræves i april maj måned. Det opkræves som et samlet beløb, bestående af 

klubkontingent, medlemskontingent og holdtilmelding. 

Sidste frist for betaling af klub- og medlemskontingent samt holdgebyrer fremgår af fakturaen DKU 

sender ud. 

Forslag til generalforsamlingen 

Forslag til generalforsamlingen skal være DKU’s bestyrelse i hænde senest 1. februar – skriftligt, helst 

på mail. 

Regelændringer 

Alle regelændringer der skal med på generalforsamlingen, skal være offentliggjort i god tid inden 

denne og endelig opdateret senest når turneringsplanerne offentliggøres. 

Generalforsamling 

Indkaldelse til generalforsamlingen udsendes mindst 4 uger før generalforsamlingen, som skal 

afholdes i marts eller april måned. Typisk en weekend sidst i marts tæt på 1. april. 

Endelig dagsorden, regnskab og budgetforslag samt eventuelle indkomne forslag skal udsendes senest 

14 dage før generalforsamlingen.  

Holdtilmelding 

Holdtilmeldingen åbner 1. januar og er åben til og med 31. marts kl. 23:59, hvorefter den lukker 

automatisk. 

Når tilmeldingsfristen er udløbet, skal puljerne fordeles og planerne laves. 

Holdturneringsudvalget laver turneringsplaner som offentliggøres på nettet. 

Turneringsplanerne skal offentliggøres senest 1. maj, eller senest 14 dage før de første kampe spilles. 

Holdturneringsudvalget fastsætter datoerne for start og slut, men start vil typisk være midt i maj. Der 

vil også typisk være pause fra 1. juli til ca. 1. august. De sidste puljekampe spilles midt i september. 

Puljerne skal typisk være færdige min. 1 uge før slutkampene i deres række. 

Stævner 

Ansøgningsfrist om et stævne er 31. marts, gældende til et stævne året efter (altså op til 1½ år senere). 

Stævneudvalget vedtager antallet af stævner, og generelt er der tilmeldings- og betalingsfrist ca. 10 

dage før et stævne. 

Al beskrivelse til invitation til stævnerne skal være redaktionsudvalget i hænde senest 15. april.  

Stævner skal offentliggøres mindst 4 uger før første stævne. 

Resultater og billeder offentliggøres på nettet.  
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Set på en anden måde 
1. februar 

Forslag til generalforsamlingen skal være DKU i hænde. 

Først i februar (4 uger før generalforsamlingen) 

Indkaldelse til generalforsamlings sendes ud. 

Sidst i februar/først i marts (2 uger før generalforsamlingen) 

Nedenstående punkter kan eventuelt sendes ud sammen med ”4 uger før generalforsamlingen”. 

Dagsorden sendes ud. 

Henvisning til eventuelle forslag på nettet. 

”Husk at” sende ansøgning om stævne. 

”Husk at” sende holdtilmelding. 

Sidst i marts/først i april (ofte en weekend tæt på 1. april) 

Generalforsamling. 

31. marts  

Indsendelsesfrist for holdtilmelding. 

Ansøgning om stævne året efter (altså op til 1½ år senere) skal være DKU i hænde. 

Ca. 1. maj 

Udsendelse af økonomisk opgørelse for holdtilmelding, klub- og medlemskontingent. 

Turneringsplaner offentliggøres. 

Maj 

Tilmeldingsfrist til DM (typisk 10 dage før stævnet). 

Ca. 1. juni 

Betalingsfrist for holdtilmelding samt klub- og medlemskontingent. 

Juni 

Tilmeldingsfrist til ParKrolf (typisk 10 dage før stævnet). 

Juli/august 

Tilmeldingsfrist til VM (typisk 10 dage før stævnet). 

September 

”Huske at” mail om at medlemsrapporteringen er åben. 

31. december 

Sidste frist for medlemsrapportering. 


