Cirkulære nr. 2 af 2017

Udstedt af
Divisionsforeningens
bestyrelse

Oplysningskrav og økonomiske mindstekrav til klubber i 2. division
På given foranledning meddeles følgende:
§1

Juridiske enheder omfattet af cirkulæret

1.1

Bestemmelserne i dette cirkulære gælder for følgende juridiske enheder:
Klubber og tredjemænd, som deltager i 2. division i Herre-DM.

1.2

Cirkulærets bestemmelser gælder ikke for klubber, som stiller deres kontraktfodboldtilladelse
efter DBUs Loves § 17.4, nr. 1 til rådighed for en tredjemand i overensstemmelse med DBUs
Loves § 17.4, nr. 2.

§2

Oplysningskrav og økonomiske mindstekrav
Oplysningskrav

2.1

Klubben skal på Divisionsforeningens anmodning indsende følgende oplysninger til
Divisionsforeningen:

a) En ledelseserklæring, hvori klubbens tegningsberettigede erklærer, at klubben har fuldt
kendskab til de for turneringsdeltagelse relevante regler, herunder DBU’s og
Divisionsforeningens til enhver tid gældende love og regler.

b) Klubbens seneste godkendte og reviderede årsrapport.
c) Klubbens budget i hovedtal, inkl. bemærkninger og forudsætninger knyttet til de
væsentligste udgifts- og indtægtsposter for den kommende sæson.
d) Oplysninger om klubbens organisation og ejerforhold.

e) Oplysninger om klubbens talentarbejde og de ressourcer, klubben bruger til
talentudvikling.
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Økonomiske mindstekrav
2.2

Klubben må ikke have overforfalden gæld over for klubbens ansatte, andre fodboldklubber, DBU,
Divisionsforeningen, SKAT eller andre offentlige myndigheder. Dette skal indgå i
ledelseserklæringen.

§3

Kontrakttilladelse

3.1

Med ansøgning om kontrakttilladelse skal den ansøgende klub dokumentere, at klubben på
ansøgningstidspunktet opfylder kravene i dette cirkulære.
Klubben skal aflevere en underskriftsprøve for den/de personer, der skal have tegningsret i
forhold til at indgå spillerkontrakter, herunder også lejeaftaler og ophørsaftaler.
Divisionsforeningen skal løbende modtage information om ændringer af klubbens
tegningsberettigede, samt disses underskriftprøver.

3.2

En klub kan søge om kontrakttilladelse på basis af oplysningerne i cirkulærets § 2.1. og kravet i §
2.2.

3.3

Klubben vil fra Divisionsforeningen én gang årligt på et af Divisionsforeningen fastsat tidspunkt
modtage en frist for indsendelse af de under § 2 afkrævede oplysninger.
Divisionsforeningen kan derudover på ethvert tidspunkt i løbet af turneringsåret afkræve
klubben de i § 2 nævnte oplysninger, hvorpå klubben har pligt til at levere disse.

3.4

Divisionsforeningen kan forelægge resultatet af gennemgangen for to revisorer udpeget af
Divisionsforeningen, som får adgang til og aktindsigt i oplysningerne.

3.5

Klubben har pligt til straks at oplyse til Divisionsforeningen, hvis der er krav relateret til dette
cirkulære, som klubben ikke længere opfylder.

3.6

Divisionsforeningen tildeler kontrakttilladelse i henhold til dette cirkulære, forudsat at de i
cirkulærets § 2 opstillede krav er opfyldt.

3.7

Kontrakttilladelsen er gældende, så længe at de i § 2 opstillede krav er opfyldt.

3.8

Sagsbehandlingstiden må forventes at være en uge, fra Divisionsforeningen har modtaget al
information, som er påkrævet i henhold til dette cirkulæres § 2.

3.9

Får en klub afslag på sin kontraktansøgning, eller mister klubben sin kontrakttilladelse, kan der
genansøges efter reglerne beskrevet i cirkulærets § 2.

§4

Overtrædelse af cirkulæret

4.1

I det omfang Divisionsforeningen, efter forudgående dialog med den pågældende klub, vurderer,
at en klub ikke opfylder kravene i § 2 eller overtræder reglerne i dette cirkulære, kan
Divisionsforeningen fratage klubben en andel af fællesindtægterne eller tilbagekalde klubbens
kontrakttilladelse.
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4.2

En klub kan, jf. cirkulærets § 4.1, fratages fællesindtægter med følgende beløb: 5.000 kr., 25.000
kr. eller 75.000 kr., afhængig af overtrædelsens art og alvorsgrad.

4.3

Mister en klub sin kontrakttilladelse, jf. cirkulærets § 4.1, kan klubben ikke få spillerkontrakter,
herunder lejeaftaler og ophørsaftaler, godkendt.

4.4

Divisionsforeningens beslutninger i henhold til dette cirkulære kan påklages skriftligt og inden for
2 uger til Fodboldens Disciplinærinstans, jf. DBUs Loves § 17.6.

§5

Dispensation

5.1

Divisionsforeningen kan i ganske særlige tilfælde, efter forudgående ansøgning, tillade en
fravigelse af reglerne i dette cirkulære.

§6

Ikrafttrædelse

6.1

Dette cirkulære er vedtaget af Divisionsforeningens bestyrelse den 14. november 2017.

6.2

Cirkulæret træder i kraft pr. 1. december 2017 og erstatter DBU’s Cirkulære nr. 80 (2013).

Brøndby, den 14. november 2017
På bestyrelsens vegne
Thomas Christensen

Cirkulæret er sendt til:
- Alle klubber i Herre-DM og Herre-LP
- Kvindedivisionsforeningen
- Spillerforeningen
- Foreningen af Lokalunioner
- Lokalunionerne
- Divisionsforeningens bestyrelse
- DBU’s bestyrelse
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