
Cirkulære nr. 116 (2018) 

fra 

Dansk Boldspil-Unions 

bestyrelse 

  

Økonomiske mindstekrav til klubber i Kvinde-DM der ønsker at drive en afdeling for kvindelige 
kontraktspillere  

På given foranledning meddeles følgende: 

1 De af cirkulæret omfattede juridiske enheder 

1.1 Bestemmelserne i dette cirkulære gælder for følgende juridiske enheder 

a) klubber i Kvinde-DM, der driver kontraktfodboldvirksomhed på 
grundlag af en tilladelse udstedt i medfør af DBUs love § 17.4, nr. 1, og 

b) tredjemænd, der driver kontraktfodboldvirksomhed i Kvinde-DM på 
grundlag af en kontraktfodboldtilladelse, som er stillet til deres rådighed 
i overensstemmelse med DBUs love § 17.4, nr. 2. 

Ordet ”kontraktklub” bruges i det følgende som fællesbetegnelse for sådanne 
enheder i Kvinde-DM.  

1.2 Cirkulærets bestemmelser gælder ikke for klubber, der ikke selv driver 
kontraktfodboldvirksomhed, men som stiller deres kontraktfodboldtilladelse 
efter DBUs love § 17.4, nr. 1, til rådighed for en tredjemand i overensstemmelse 
med DBUs love § 17.4, nr. 2. 

2 Regnskabsår 

2.1 En kontraktklub skal have kalenderår som regnskabsår, medmindre andet 
følger af punkt 2.2. 

2.2 En kontraktklub kan ansøge DBUs administration om tilladelse til ændring af sit 
regnskabsår fra kalenderåret til perioden 1. juli til 30. juni, således at dens 
regnskabsår følger turneringsåret. En sådan ændring må først iværksættes, når 
administrationens tilladelse foreligger. 

3 Ansøgning om kontraktfodboldtilladelse 

3.1 Klubber i Kvinde-DM kan indgive ansøgning om tilladelse til at drive 
kontraktfodbold i henhold til DBUs love § 17.4, nr. 1.  

3.2 Ansøgningen, som indsendes til DBU, skal være ledsaget af følgende:    

a) Ansøgerens seneste af generalforsamlingen vedtagne, reviderede 
årsregnskab forsynet med generalforsamlingsdirigentens påtegning 
om vedtagelsen.    



b) Et budget for det første regnskabsår, hvori ansøgeren ønsker at drive 
kontraktfodbold. Budgettet skal indeholde en erklæring fra en 
statsautoriseret eller registreret revisor. 

c) Udfyldt indberetningsskema (bilag A) der viser udviklingen i ansøgerens 
økonomi fra tidspunktet for ansøgning om kontraktfodboldtilladelse til 
udløb af det første regnskabsår, hvori ansøgeren ønsker at drive 
kontraktfodbold. Den i litra b) nævnte revisor skal attestere, at 
indberetningsskemaet er udfyldt korrekt og i henhold til det i litra a) og 
b) indsendte årsregnskab og budget.    

d) Øvrige relevante oplysninger af sportslig, økonomisk, juridisk og 
administrativ art, herunder en redegørelse for hvorledes ansøgerens 
ungdomsafdeling er organiseret, jf. lovenes § 17.4, nr. 1. 

3.3 Ved ansøgning om tilladelse til at drive kontraktfodbold skal ansøgende klub 
angive en nærmere fastsat årlig lønsumsgrænse, klubben ønsker at kunne 
indgå kontrakter for. 

3.4 Ved ansøgning om kontraktfodboldtilladelse skal ansøgeren over for DBU 
dokumentere sin evne til at fortsætte driften (going concern) frem til udgangen 
af den sæson, kontraktfodboldtilladelsen ansøges for, jf. punkt 3.4.  

3.5 Såfremt DBU vurderer, at en ansøger opfylder ovenstående krav, vil 
kontraktfodboldtilladelse blive tildelt frem til udgangen af den sæson, hvori 
kontraktfodboldtilladelsen ansøges. Fornyelse heraf sker ved indberetning i 
henhold til punkt 5.   

4 Ansøgning om tilladelse til at stille sin kontrakttilladelse til rådighed for 
tredjemand 

4.1 En klub i Kvinde-DM, der driver kontraktfodboldvirksomhed på grundlag af en 
tilladelse udstedt i medfør af DBUs love § 17.4, nr. 1, kan til enhver tid ansøge om 
tilladelse til, at stille sin kontrakttilladelse til rådighed for tredjemand i henhold 
til DBUs love § 17.4, nr. 2. 

4.2 Ansøgningen, som indsendes til DBU, skal være ledsaget af følgende:    

a) Tredjemands seneste af generalforsamlingen vedtagne, reviderede 
årsregnskab forsynet med generalforsamlingsdirigentens påtegning 
om vedtagelsen.    

b) Et budget for det første regnskabsår, hvori kontraktfodboldtilladelsen 
skal være stillet til rådighed for tredjemand. Budgettet skal indeholde 
en erklæring fra en statsautoriseret eller registreret revisor. 

c) Udfyldt indberetningsskema (bilag A) der viser udviklingen i 
tredjemands økonomi fra tidspunktet for ansøgning om tilladelse til at 
stille kontraktfodboldtilladelsen til rådighed for tredjemand til udløb af 
det første regnskabsår, hvori kontraktfodboldtilladelsen er stillet til 
rådighed for tredjemand. Den i litra b) nævnte revisor skal attestere, at 
indberetningsskemaet er udfyldt korrekt og i henhold til det i litra a) og 
b) indsendte årsregnskab og budget.  



4.3 Ved ansøgning om tilladelse til at stille sin kontraktfodboldtilladelse til rådighed 
for tredjemand skal tredjemand angive en nærmere fastsat årlig 
lønsumsgrænse, tredjemand ønsker at kunne indgå kontrakter for. 

4.4 Ved ansøgning om tilladelse til at stille sin kontraktfodboldtilladelse til rådighed 
for tredjemand skal tredjemand over for DBU dokumentere sin evne til at 
fortsætte driften (going concern) frem til udgangen af den igangværende 
sæson, kontraktfodboldtilladelsen er tildelt for, jf. punkt 3.4. 

 

5 Indberetning 

5.1 En kontraktklub omfattet af dette cirkulære skal hvert år senest 5 dage efter 
afholdelsen af ordinær generalforsamling, dog senest 5 måneder efter udløbet 
af sit regnskabsår, indsende følgende til DBU:    

a) Det af generalforsamlingen lovligt vedtagne, reviderede årsregnskab 
forsynet med generalforsamlingsdirigentens originale påtegning om 
vedtagelsen.    

b) Et budget for det førstkommende regnskabsår efter det i litra a) 
indsendte årsregnskab. Budgettet skal indeholde en erklæring fra en 
statsautoriseret eller registreret revisor. 

c) Udfyldt indberetningsskema (bilag A). Den i litra b) nævnte revisor skal 
attestere, at indberetningsskemaet er udfyldt korrekt og i henhold til 
det i litra a) og b) indsendte årsregnskab og budget.  

5.2 Ved indberetningen skal klubben/tredjemand angive en nærmere fastsat årlig 
lønsumsgrænse, klubben ønsker at kunne indgå kontrakter for. 

5.3 Ved indberetning skal kontraktklubben over for DBU dokumentere sin evne til 
at fortsætte driften (going concern) frem til udgangen af den kommende 
sæson. 

5.4 Såfremt DBU vurderer, at en kontraktklub opfylder ovenstående krav, vil 
kontraktfodboldtilladelse blive fornyet frem til udgangen af den kommende 
sæson. 

5.5 DBUs administration kan til enhver tid pålægge en kontraktklub at foretage 
indberetning som dokumentation for kontraktklubbens evne til at kunne 
fortsætte driften (going concern) frem til udgangen af den sæson, 
kontraktfodboldtilladelse er tildelt for. En sådan ekstraordinær indberetning 
skal ske inden en af administrationen fastsat frist, og administrationen kan i 
perioden fra afgivelsen af indberetningspålægget og indtil det tidspunkt, hvor 
der foreligger en korrekt og fyldestgørende indberetning, undlade at behandle 
ansøgninger fra den pågældende kontraktklub om godkendelse af 
ansættelses- eller lejekontrakter for nye spillere og forlængelser af ansættelses- 
eller lejekontrakter for eksisterende spillere. Indberetningen skal ske ved 
udfyldelse og indsendelse af indberetningsskemaet (bilag A). 
Indberetningsskemaet skal være attesteret af en statsautoriseret eller 
registreret revisor i forhold. Indberetningen skal være bilagt den 



regnskabsmæssige dokumentation, som DBU måtte foreskrive i hvert enkelt 
tilfælde.  

6 Betinget kontraktfodboldtilladelse 

6.1 DBUs administration kan både ved ansøgning om og fornyelse af en 
kontraktfodboldtilladelse vælge at gøre kontraktfodboldtilladelsen betinget, 
såfremt det af DBU vurderes, at kontraktklubben kun i mindre grad har 
dokumentere sin evne til at fortsætte driften (going concern) frem til udgangen 
af den kommende sæson. 

6.2 En kontraktfodboldtilladelse kan gøres betinget på følgende måder: 

a) En kontraktklub pålægges at foretage kvartalsmæssig indberetning 
som dokumentation for kontraktklubbens evne til at kunne fortsætte 
driften (going concern) frem til udgangen af den sæson, 
kontraktfodboldtilladelse er tildelt for. 

b) En kontraktklub pålægges kun at tegne kontrakter af op til 12 måneders 
varighed. 

c) En kontraktklub pålægges kun at tegne kontrakter op til en nærmere 
fastsat årlig lønsumsgrænse lavere end den ansøgte årlige 
lønsumsgrænse. 

7 Manglende opfyldelse af indberetningspligten efter punkt 5 eller 
manglende overholdelse af en betinget kontraktfodboldtilladelse efter 
punkt 6 

7.1 Er en kontraktklub ved sin indberetning efter punkt 5 ikke i stand til at 
dokumentere sin evne til at fortsætte driften (going concern) frem til udgangen 
af den kommende sæson, kan klubben derefter hverken få godkendt 
ansættelses- eller lejekontrakter for nye spillere eller forlængelser af 
ansættelses- eller lejekontrakter for eksisterende spillere. Det samme gælder, 
såfremt kontraktklubbens indberetning efter punkt 5 ikke foretages rettidigt 
eller er mangelfuld. 

7.2 Såfremt DBU’s administration konstaterer, at en betinget 
kontraktfodboldtilladelse tildelt i henhold til punkt 6 ikke overholdes, kan 
kontraktklubben, der har fået tildelt den betingede kontraktfodboldtilladelse, 
derefter hverken få godkendt ansættelses- eller lejekontrakter for nye spillere 
eller forlængelser af ansættelses- eller lejekontrakter for eksisterende spillere. 
Det samme gælder, såfremt kontraktklubbens indberetning efter punkt 4 ikke 
foretages rettidigt eller er mangelfuld. 

7.3 Ønsker en kontraktklub, der i medfør af punkt 7.1 eller 7.2 har mistet adgangen 
til at få godkendt nye kontrakter, på et senere tidspunkt at generhverve denne 
adgang, skal kontraktklubben på ny ansøge om en kontraktfodboldtilladelse i 
henhold til punkt 3.2.   

8 Dispensation 

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



9 Bilag 

9.1 Der er til dette cirkulære knyttet følgende bilag: 

Bilag A: Indberetningsskema 

10 Ikrafttrædelse 

10.1 Dette cirkulære er vedtaget af DBUs bestyrelse den 23. juni 2018. 

10.2 Cirkulæret træder i kraft straks. Samtidig ophæves cirkulære nr. 109 (2017). 

  

  

Brøndby, den 23. juni 2018 

På bestyrelsens vegne 

 Claus Bretton-Meyer 

  

  

Cirkulæret er sendt til: 

• Alle Kvinde-DM klubber 
• Divisionsforeningen 
• Kvindedivisionsforeningen 
• Spillerforeningen 
• Foreningen af Lokalunioner 
• Lokalunionerne 
• DBUs bestyrelse 
• DBUs høringsgruppe 
• Fodboldagenter registreret hos DBU 

  

 

 


