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Vedtægter for Dansk Muaythai Forbund  

§ 1. NAVN 
Forbundets navn er Dansk Muaythai Forbund, forkortet DMF, hjemmehørende i Danmark, stiftet den 15. 
december 2002. 

§ 2. TILSLUTNING TIL ANDRE ORGANISATIONER 
Forbundet er tilsluttet International Fedration of Muaythai Amateur (IFMA), European Muaythai Federation 

(EMF) og World Muaythai Council (WMC). 

§ 3. FORMÅL  
stk. 1. Forbundet anerkender Muay Thai som et system af fysiske og psykiske øvelser skabt i Thailand af 
dets folk og kultur. 
 
stk. 2. At fremme en rationel, sund og nobel udvikling af Muaythai i Danmark, samt at virke retledende og 
rådgivende for kæmpere i Danmark. 
 
stk. 3. At arbejde for større national anerkendelse af Muaythai som idræt og sport – herunder arbejde mod 
anerkendelse fra- og medlemskab af Danmarks Idrætsforbund (DIF). 
 
stk. 4. At promovere Muaythai som en national og international idræt og sport.  
 
stk. 5. DMF er uafhængig af politiske, økonomiske og religiøse interesser. 
  
Stk. 6. At støtte ungdommen og folk i deres træning og viden om Muaythai. For dets brug som selvforsvar 
og i en hvilken som helst ærlig og lovlig aktivitet, som kan inkorporere Muaythai som en del af aktiviteten. 
 
stk. 7. At regulere Muaythai stævner overalt i Danmark under de samme regler, med henblik på at opnå 
samarbejde og støtte i promoveringen af sporten. 
 
stk. 8. At virke for øget sikkerhed i Muaythai-sporten. 
 
stk. 9. At udvikle Muaythai som en populær-sport. 
 
stk. 10. At sørge for retfærdighed og lighed i stævner under Muaythai-regler og at navnlig børn og unge, 
under fornøden instruktion, sikres en sund indstilling til konkurrence og en ikke voldelig adfærd. 
 
stk. 11. At organisere og afholde stævner for Muaythai, samt nationale mesterskaber, hvor DMF verificerer 
mestrene. 
 
stk. 12. At samarbejde med et hvilken som helst forbund, klub, forening, råd eller organisation som er 
oprettet under lignende vedtægter som DMF og er oprettet lovligt under pågældende lands lovgivning. 
 
stk. 13. At udøve sportsmyndigheden i Danmark. 
 
 
§ 4. AMATØRBESTEMMELSER 
DMF er et amatørforbund, og en amatør defineres som en udøver af Muaythai, der ikke har sporten som sin 
levevej og ikke optræder på professionelle ranglister. 
 
stk. 1. Amatørrettigheder kan generhverves, når særlige forhold taler herfor. Anmodning herom indsendes til 
DMFs bestyrelse til endelig afgørelse under ansvar for generalforsamlingen. 
 
stk. 2. I international sammenhæng gælder reglerne for det arrangerende verdensforbund. 
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§ 5. MEDLEMSKAB  
Et medlemskab i DMF kan inddeles i 3 kategorier: 
 
a. Almindelige medlemmer: Personer som har interesse eller virker for sportens fremme og vil respektere 

forbundets vedtægter, kan optages som medlemmer.  
 
b. Klubber: Indmeldelse som klub skal ske til bestyrelsen, hvorefter den vil blive behandlet på 

førstkommende generalforsamling ved afstemning. Godkendes ansøgningen, har klubben adgang til næste 
års generalforsamling. 

 
c. Æresmedlemmer: Kvalificerede personer eller eksperter, som generalforsamlingen har inviteret til at blive 

medlem. 
 
Kvoten for optagelse af æresmedlemmer er max. 1 om året. Æresmedlemmer har ikke stemmeret på 
generalforsamlingen. 
 
stk. 1. Indmeldelse:  
1. Ved henvendelse til forbundets bestyrelse.  
2. Indbetaling via bankoverførsel til forbundets konto. 
Efter første kontingent betaling, er man at regne som medlem af forbundet.  
 
Ingen nye medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen i det første medlemsår. Disse medlemmer er 
prøvemedlemmer det første år, hvorefter de skal godkendes til fuldgyldige medlemmer.  
Følgende kriterier skal opfyldes for at nye medlemmer kan godkendes:  
 

• Der skal undervises i Muaythai efter IFMAs forskrifter. 

• De skal betale kontingent. 

• De skal deltage i DMF aktiviteter. 
 
Alle nye medlemmer skal accepteres som prøvemedlemmer på en generalforsamling. 
 
stk. 2. Medlemmernes rettigheder er, at måtte bruge og bære forbundets logo. At stille forslag og at afgive 
deres stemme til generalforsamlingen. Hvert medlem (klub) har 1 stemme på generalforsamlingen uanset 
størrelse. 
 
stk. 3. Ethvert medlem af forbundet er forpligtet til, at overholde forbundets vedtægter og til enhver tid at 
gøre sit til at højne Muaythai som idræt og sport. Ikke at miskreditere forbundets navn og holde dens ære og 
anseelse i hævd, samt rette sig efter bestyrelsens anordninger i enhver henseende. Brud på disse love kan 
medføre øjeblikkelig ekskludering jf. §7 stk. 4. 
 
stk. 4. Udmeldelse skal foregå skriftligt og kan kun accepteres, hvis man ikke er i restance.  
 
Ingen nye medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen i det første medlemsår. Disse medlemmer er 
prøvemedlemmer det første år, hvorefter de skal godkendes til fuldgyldige medlemmer.  
Følgende kriterier skal opfyldes for at nye medlemmer kan godkendes:  
 

• Der skal undervises i Muaythai efter IFMAs forskrifter. 

• De skal betale kontingent. 

• De skal deltage i DMF aktiviteter. 
 
Alle nye medlemmer skal accepteres som prøvemedlemmer på en generalforsamling. 
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§ 6. KONTINGENT  
Kontingent for store og små klubber fastsættes én gang årligt på den ordinære generalforsamling.  
 
stk. 1. Der betales et enhedskontingent, uanset hvor mange af forbundets aktiviteter, der deltages i, de enkelte 
klubber er forpligtet til at indbetale kontingentet rettidigt.  
 
stk. 2. Bestyrelsen kan efter anmodning af f.eks. økonomisk betrængt klub beslutte at tiltræde hjælp i form af 
nedsat kontingent. 
 
stk. 3. Æresmedlemmer er fritaget for at betale kontingent.  
 
stk. 4. Hvis kontingentet ikke betales rettidigt, pålægges rykkergebyr for op til tre rykkere. Størrelsen af 
gebyret fastsættes én gang årligt på den ordinære generalforsamling.  
 

§ 7. UDELUKKELSE OG EKSKLUSION  
En klub er i kontingentrestance, når kontingentet ikke er betalt rettidigt, og er herefter ikke stemmeberettet 
på generalforsamlingen.  
 
stk. 1. Bestyrelsen kan udelukke et medlem fra forbundets aktiviteter, hvis vedkommende er i restance i mere 
end 1 år.  
 
stk. 2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem fra forbundets aktiviteter, hvis vedkommende ikke vil deltage i 
de uddelegerede praktiske opgaver.  
 
stk. 3. Bestyrelsen kan ekskludere en klub/medlemmer, hvis den eller de repræsenteredes opførsel direkte 
strider mod forbundets vedtægter eller regler, i skrift eller ånd, eller på anden måde skader Muaythai eller 
forbundets omdømme. Første gang ved skriftlig advarsel, dog i særlig grove tilfælde kan eksklusion besluttes 
straks.  
 
stk.4. Hvis det ønskes af klubben, kan sagen fremlægges på den førstkommende generalforsamling, som et 
særligt punkt på dagsordenen.  
 

§ 8. GENERALFORSAMLING  
Generalforsamlingen er forbundets øverste myndighed.  
 
stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned.  
 
stk. 2. Alle forbundets medlemmer samt hvem bestyrelsen måtte indbyde, har adgang til 
generalforsamlingen.  
 
stk. 3. Alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, har stemmeret på generalforsamlingen.  
 
stk. 4. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt til alle medlemmer med mindst 3 ugers varsel.  
 
stk. 5. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.  
 
stk. 6. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:  
 
1. Valg af dirigent. 
2. Valg af referent.  
3. Bestyrelsens beretning om arbejdet i det forløbne år. 
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.  
5. Fastsættelse af kontingent og rykkergebyr for det kommende år.  
6. Behandling af indkomne forslag. 
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7. Optagelse/eksklusion af klubber 
8. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.  
9. Eventuelt.  
 
stk. 7. Det reviderede regnskab fremsendes til klubberne sammen med eventuelle forslag til behandling 
under dagsordenen.  
 
stk. 8. Forslag til behandling under dagsordenens pkt. 6 skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før 
generalforsamlingen.  
 
stk. 9. Hvis en klub forlanger det, skal afstemning foregå skriftligt.  
 
stk.10. Afstemning og valg afgøres ved almindeligt flertal.   
 
stk.11. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen beslutter det.  
 
stk. 12. Ekstraordinær generalforsamling kan endvidere afholdes, når mindst 1/4 af forbundets 
stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen. Begæringen skal 
indeholde angivelse af dagsorden. 
 
 
§ 9. VEDTÆGTSÆNDRINGER  
Disse vedtægter kan ændres på en generalforsamling. Det kræver dog et flertal på mindst 2/3 af de afgivne 
stemmer.  
 
stk. 1. Forslag til vedtægtsændringer skal i forvejen udsendes til klubberne, senest 7 dage før 
generalforsamlingen.  
 
 

§ 10. LEDELSE.  
Forbundet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, deriblandt formanden og/eller næstformanden. 
Bestyrelsen kan meddele kommission fuldmagt til at tegne forbundet inden for kommissionens område. 
 
stk. 1. Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen. Alle medlemmer af bestyrelsen er stemmeberettiget 
medlemmer af generalforsamlingen.  
 
stk. 2. Den nationale koordination mht. ranglister, ture og internationale begivenheder varetages af DMF.  
 
stk. 3. Bestyrelsen, der vælges for en 2-årig periode, består af:  
Formanden, der vælges i lige år.  
Næstformand, der vælges i ulige år. 
Kasserer, der vælges i ulige år.  
Sekretær, der vælges i lige år.  
Formand for dommerudvalget, der vælges i ulige år.  
International koordinator, der vælges i lige år. 
Formand for kvinde kommission, der vælges i ulige år. 
Medie koordinator, der vælges i lige år. 
1-2 suppleanter, der vælges i lige år. 
 
stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand.  
 
stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af bestyrelsen er til stede, og en af de tilstedeværende 
enten er formand eller næstformand.  
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stk. 6. Der føres referat over bestyrelsesmøder og generalforsamling. Referaterne skal til enhver tid være 
tilgængelige for forbundets medlemmer.  
 
stk. 7. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen midt i en periode, rykker nærmeste medlem i 
bestyrelsen op. Hvis der er flere kandidater i bestyrelsen, afgøres dette ved valg internt i bestyrelsen. Den 
valgte sidder som konstitueret på posten, indtil næste generalforsamling. Så suppleres bestyrelsen så den er 
fuldtallig igen. En person der eksempelvis vælges til formand, midt i en periode hvor formanden udtræder, 
sidder kun indtil der er valg til denne post i de lige år. 
 
stk. 8. Bestyrelsesmøderne er åbne for klubbernes repræsentanter.  
 
stk. 9. Regnskabsåret følger kalenderåret.  
 
stk. 10. Forbundet kan kun optage lån eller på anden vis gældsætte sig, efter forudgående vedtagelse på en 
generalforsamling.  
 
stk. 11. Hævning på DMF´s konti kan kun finde sted når enten formanden eller næstformanden og 
kassererens underskrift efterfølgende er på udgiftsbilaget. 
 
stk. 12. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid hørende formue. 
Det påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. 
 
§ 11. UDVALG 
Bestyrelsen kan under ansvar for generalforsamlingen nedsætte de udvalg som bestyrelsen finder nødvendige 
til varetagelse af ansvar- og arbejdsområder i forbundet. 
Generalforsamlingen kan endvidere pålægge bestyrelsen at nedsætte udvalg, som repræsentantskabet finder 
nødvendige. 
 
stk. 1. Ansvarlige personer for alle etablerede udvalg vælges af generalforsamlingen. Udvalgenes 
arbejdsopgaver nedfældes i kommissorier, og retningslinjerne fastsættes af bestyrelsen. 
 
§ 12. AMATØR- OG ORDENSUDVALG 
Generalforsamlingen vælger et Amatør- og Ordensudvalg, der skal være bestående af 3 eller 5 medlemmer, 
der så vidt muligt skal vælges uden om forbundets bestyrelse. Udvalget konstituerer sig selv med formand og 
fastsætter selv sin forretningsorden. Formanden vælges af udvalgets medlemmer. 
 
stk. 1. Udvalget træffer beslutninger i disciplinærsager, sager om doping, eller i sager om personer eller 
foreningers overtrædelse af amatørbestemmelserne. 
 
stk. 2. Beslutninger i Amatør- og Ordensudvalget er kun gyldige, hvis mindst 2 af udvalgets medlemmer er 
til stede. 
 
stk. 3. I udvalgets sagsbehandling kan udvalget indhente alle fornødne oplysninger hos forbundets 
medlemsforeninger, som udvalget finder nødvendigt i selve behandlingen. Enkeltpersoner kan således 
udpeges som rådgivere eller vidne i sagen, dog uden stemmeret i udvalgets afgørelse. 
 
stk. 4. Ved overtrædelse af regler har udvalget bemyndigelse til at sanktionere og straffe enkeltpersoner eller 
foreninger med udelukkelse eller eksklusion i henhold til reglerne for god sportslig opførsel og vedtægterne 
(jf. § 7). 
 
stk. 5. En sag kan forelægges Amatør- og Ordensudvalget som følge af klager eller på bestyrelsen 
opfordring. 
 
stk. 6. Alle afgørelser i sager der er forelagt Amatør- og Ordensudvalget kan appelleres. En eventuel appel 
skal foreligge Amatør- og Ordensudvalget senest 30 dage efter sagens afgørelse. 
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stk. 7. Såfremt generalforsamlingen ikke kan nedsætte et Amatør- og Ordensudvalg, varetages ansvaret for 
udvalgets kommissorie af bestyrelsen i DMF. 
 
stk. 8. Medlemmer af Amatør- og Ordensudvalget er ikke stemmeberettiget ved generalforsamlingen. 
 

§ 13. APPELUDVALG 
Generalforsamlingen vælger et Appeludvalg, der skal være bestående af 3 eller 5 medlemmer, der ikke må 
være en del af forbundets bestyrelse eller Amatør- og Ordensudvalg. Udvalget konstituerer sig selv med 
formand og fastsætter selv sin forretningsorden. Formanden vælges af udvalgets medlemmer. 
 
stk. 1. Udvalget træffer beslutninger i sager, der allerede er været behandlet i Amatør- og Ordensudvalget, 
hvor der foreligger en appel/anke mod kendelsen. 
 
stk. 2. Udvalgets beslutning i appellerede sager er endegyldig og kan ikke ændres af DMF. 
 
stk. 3. Eventuel anke mod udvalgets beslutning overgives til Danmarks Idrætsforbunds Appeludvalg. 
 
stk. 4. Såfremt generalforsamlingen ikke kan nedsætte et Appeludvalg, varetages ansvaret for udvalgets 
kommissorie af enten bestyrelsen (såfremt bestyrelsen ikke varetager arbejdet i Amatør- og Ordensudvalget) 
repræsentantskabet i DMF. 
 
stk. 5 Medlemmer af Appeludvalget er ikke stemmeberettiget ved generalforsamlingen. 
 
§. 14. DOMMERUDVALG 
Udvalget har til ansvar at sørge for forbundets dommerpakke ved stævner. Dommerpakken skal sikre, at 
Muaythai-stævner i Danmark afvikles efter international standard og DMF’s gældende regelsæt. 
 
stk. 1. Udvalget har til ansvar at sikre, at der i Danmark uddannes og vedligeholdes en trup af dommere og 
kampledere. 
 
stk. 2. Udvalget konstituerer sig selv med formand og mindst 2 andre medlemmer.  
 
stk. 3. Formanden for dommerudvalget vælges som medlem af forbundets bestyrelse. 
 

§ 15. SPONSORER  
Bestyrelsen bestemmer omfanget og arten af sponsorkontrakter.  

 
§ 16. DELTAGELSE I KAMPE, STÆVNER OG TURE  
Klubberne er selv ansvarlige for deres stævner. 
 
stk. 1. Nationale mesterskaber i Muaythai skal forelægges og godkendes af bestyrelsen. 
 
stk. 2. Deltagelse i internationale stævner såsom EM / VM i Muaythai, hvor man repræsenterer Danmark, 
besluttes af bestyrelsen. 

 
§ 17. OPLØSNING  
Forbundet kan kun opløses, hvis dette vedtages på en generalforsamling. Det kræver dog et flertal på 4/5 af 
de afgivne stemmer.  
 
stk. 1. Forslag om opløsning af forbundet skal opføres som et særligt punkt på generalforsamlingens 
dagsorden, og skal i forvejen udsendes som anført i § 8 stk. 12 og 13.  
 
stk. 2. I tilfælde af opløsning tilfalder forbundets midler et velgørende formål.  
 
 
Godkendt på generalforsamlingen den 8. februar 2015. 


