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§ 1
Ordensudvalget består af 3 medlemmer. Disse vælges på generalforsamlingen, der
endvidere vælger 2 suppleanter. I lige år er 2 medlemmer på valg og i ulige år er 1 på
valg. Begge suppleanter vælges hvert år.
Ingen klub må have mere end et medlem af udvalget inkl. suppleanter.
Mindst et medlem af udvalget bør have juridisk uddannelse.

§ 2
Et medlem eller en suppleant i ordensudvalget kan ikke samtidig være medlem af andre
organer under eller tilknyttet Dansk Krolf Union.
Ingen kan deltage i behandlingen af en sag, hvis der foreligger omstændigheder, som er
egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. Er dette tilfældet, træder en
eller begge suppleanter ind i stedet for den eller de udelukkede udvalgsmedlemmer, for
denne ene sag.

§ 3
Stk. 1 Ordensudvalget behandler sager, der vedrører forståelse, efterlevelse eller

administration af Dansk Krolf Unions love, regler, reglementer m.v.

Stk. 2 Ordensudvalget kan afvise behandling af en sag, der efter Dansk Krolf
Unions regler forudsættes at være endeligt afgjort ved den afgørelse, der er
truffet i en tidligere instans, eller som bør afgøres uden for ordensudvalget.

§ 4
Stk. 1 Enhver person eller organisation under Dansk Krolf Union er berettiget til at

indbringe sager, der er omfattet af § 3, for udvalget.

Stk. 2 Indbringelse for udvalget skal ske inden 4 uger, efter forholdet er begået,
eller parten er blevet bekendt med den afgørelse, der klages over.

§ 5
Stk. 1 Udvalgets møder er offentlige, med mindre udvalget selv eller efter

begæring fra en af parterne måtte beslutte, at mødet skal foregå for lukkede
døre.

Stk. 2 Såfremt behandlingen foregår for åbne døre, kan udvalget træffe beslutning
om referatforbud og/eller navneforbud.

§ 6
Ordensudvalget kan, såfremt sagen efter sin karakter egner sig dertil, indlede sin
behandling af sagen med at søge at mægle mellem parterne.

§ 7
Regler for ordensudvalget skal udfærdiges af Dansk Krolf Unions bestyrelse og
godkendes på dennes generalforsamling.


