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Sag 1-2020 

 

Dansk Softball Forbund v/bestyrelsen mod Natasha Rindom 

 

 

Dansk Softball Forbunds Amatør- og Ordensudvalg har den 26. april 2020 modtaget klage fra Dansk 

Softball Forbund v/bestyrelsen over manglende rejseafregning og afrapportering fra holdleder Natasha 

Rindom, og har henvist til dispositioner og håndtering af betroede midler i forbindelse med Dansk 

Softball Forbunds U18 herreholdets tur til VM fra den 10. februar til den 3. marts 2020. 

 

Dansk Softball Forbund v/bestyrelsen har navnlig fremført følgende: 

- Natasha Rindom har ikke fremlagt regnskab eller kvitteringer som dokumentation for forbruget 

af de 38.000 kr., der er overført til hendes private bankkonto til dækning af udgifter på turen 

- Natasha Rindom har ikke fremlagt dokumentation for, at hun selv har betalt for sin søns flybillet 

til New Zealand 

- Natasha Rindom har ikke foretaget behørig afregning af sponsormidler på ca. 14.000 kr., der er 

indsamlet via SponsorMe 

- Natasha Rindom har ikke kunnet redegøre for de 15.000 kr., som Egedal Kommune har givet 

tilsagn om at støtte turen med 

 

Dansk Softball Forbund v/ bestyrelsen har oplyst, at bestyrelsens forretningsudvalg og kassereren 

forgæves har forsøgt at komme i kontakt med Natasha Rindom efter holdets hjemkomst.  

 

Ordens- og Amatørudvalget sendte i umiddelbar forlængelse af klagen sagen i høring hos indklagede 

Natasha Rindom. Høringssvaret indgik den 14. maj 2020. Af svaret fremgår, at Natasha Rindom på 

grund af sygdom ikke havde haft mulighed for at færdiggøre afregningen. Der var vedlagt 

dokumentation for bevægelser på en konto for perioden for rejsen, men det fremgår ikke af 

dokumentationen, hvilke udgifter betalingerne vedrører.  

 

Natasha Rindoms svar blev efterfølgende forelagt klager, Dansk Softball Forbund v/bestyrelsen. 

Amatør- og Ordensudvalget har den 2. juni 2020 modtaget supplerende indlæg fra Dansk Softball 

Forbund v/bestyrelsen, herunder et forslag til forlig. Indklagede Natasha Rindom blev givet frist til 12. 

juni 2020 til at fremkomme med sine endelige bemærkninger og eventuelle yderligere bilag. Der er ikke 

indkommet yderligere.  

 

Amatør- og Ordensudvalget har videre konstateret, at Natasha Rindom er medlem af bestyrelsen af 

Dansk Softball Forbund.  

 

Ordens- og Amatørudvalget har herefter besluttet at træffe afgørelse på baggrund af det indkomne. 

 

Regelgrundlaget: 
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Dansk Softball Forbunds Love  

 

Amatør- og Ordensudvalgs behandling: 

Klagen har været behandlet af følgende Amatør- og Ordensudvalgsmedlemmer: Mette Brinch, Helene 

Valbjørn, Pernille Brinch og Nicholas Symes. Sagen har været behandlet på skriftligt grundlag på møde 

den 25. juni 2020.  

 

Amatør- og Ordensudvalget har indledningsvist fundet, at sagen kan behandles af Amatør- og 

Ordensudvalget iht. Dansk Softball Forbunds love § 16, stk. 1. 

 

Amatør- og Ordensudvalget har ved gennemgang af Dansk Softball Forbunds love fundet, at der på 

tidspunktet for forbundets U18 herreholdets tur til VM i New Zealand fra 10. februar til 3. marts 2020 

ikke fandtes love eller andre bestemmelser i Dansk Softball Forbund, der helt specifikt regulerer 

holdlederes og bestyrelsesmedlemmers adfærd. De i Dansk Softball Forbunds love nævnte ansvars- og 

pligtsubjekter er medlemmer i form af klubber, og ikke enkeltpersoner, dog undtaget passive 

medlemmer, jf. lovenes § 4, stk. 2, der også kan omfatte enkeltpersoner.  

 

DSOF Turneringsreglement-2020 og Regler for transporttilskud findes heller ikke at være dækkende for 

det indklagede forhold.   

 

Amatør- og Ordensudvalget har derfor behandlet sagen efter almindelige retsgrundsætninger og efter 

almindelig foreningsret. 

 

Amatør- og Ordensudvalget har enstemmigt fundet at kunne lægge klagerens oplysninger om Natasha 

Rindoms udeståender til grund.  

 

Foreningsretligt er Natasha Rindom indvalgt i Dansk Softball Forbunds bestyrelse i henhold til lovenes 

§ 10. Det er således Repræsentantskabet, der vælger og indsætter bestyrelsesmedlemmerne.  

 

Spørgsmålet om, hvorvidt bestyrelsen selv eller Amatør- og Ordensudvalget har kompetence til at 

ekskludere et bestyrelsesmedlem fra sit virke i bestyrelsen har været behandlet, og Amatør- og 

Ordensudvalget har fundet, at lovens § 16, stk. 1, giver hjemmel til også at træffe beslutning herom, 

uagtet at indvælgelse af bestyrelsesmedlemmer sker på Dansk Softball Forbunds 

repræsentantskabsmøder. 

 

I henhold til Jens Evald et alia, Dansk og International Sportsret, 2. udg., s. 57ff og Ole Hasselbalch, 

Foreningsret, 4. udg, s. 29ff, 519ff og 565ff. vil der altid være visse grænsetilfælde mellem på den ene 

side den formelle jura (vedtægter og lign.) og på den anden side de faktiske omstændigheder i en 

forening, eller som i dette tilfælde, et forbund, og som påkræver en beslutning ud fra sportens ånd, 

foreningens eksistensgrundlag og lign. Disse grænsetilfælde udspringer dybest set af kontraktrettens 

forståelse af loyalitet, formålsbetragtninger og almindelige aftalefortolkninger. Amatør- og 
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Ordensudvalget har videre fundet støtte i DIF-idrættens Højeste Appelinstans kendelser i sag nr. 

20/2013 og sag nr. 21/2013, begge afsagt den 18. februar 2014, samt til dels i Sag nr. 22/2015 (Kunstløb 

på rulleskøjter) og Sag nr. 11/2015 (Karate)  ”…eller om en sådan håndhævelse vil være i strid med 

navnlig DIF’s medlemsbetingelser og almindelige foreningsretlige principper svarende til DIF’s 

regler”. 

 

Amatør- og Ordensudvalget har på denne baggrund fundet, at Natasha Rindoms manglende 

afrapportering, afregning, tilbagebetaling samt den udviste uordentlighed vedrørende de økonomiske 

forhold og håndteringen af betroede midler i forbindelse med ungdomslandsholdets tur til New Zealand, 

bryder med den underforståede aftale, der ligger i at være bestyrelsesmedlem og holdleder på forbundets 

landsholdsrejser. 

 

Amatør- og Ordensudvalget har vurderet mulige foranstaltninger som konsekvens af ovenstående. 

 

De almindelige foreningsmæssige foranstaltninger for handlinger, der grundlæggende bryder mod de 

værdier, som foreninger og forbundet bygger på, er eksklusion.  

 

Amatør- og Ordensudvalget har med støtte i den sportsretlige- og foreningsretlige litteratur fundet, at 

eksklusion alene bør omfatte de foreningsretlige forhold. Det vil sige, at udelukkelse omfatter poster og 

lign i forbundets regi, men ikke en ekskludering fra sporten. 

 

Amatør- og Ordensudvalget bemærker, at udelukkelsen sker indtil videre, fordi der findes ikke 

bestemmelser eller andet, der forhindrer Dansk Softball Forbunds Repræsentantskab i henhold til lovens 

§ 10, stk. 2, at genindvælge Natasha Rindom.  

 

Amatør- og Ordensudvalget har i sin afgørelse valgt en forkortet sagsfremstilling, analogt med 

retsplejelovens § 218 a, stk. 3. 

 

Herefter har et enigt Amatør- og Ordensudvalg truffet følgende: 

 

 

AFGØRELSE: 

 

Natasha Rindom ekskluderes indtil videre fra bestyrelsen i Dansk Softball Forbund og fra alle 

tillidsposter i Dansk Softball Forbund.  

 

Amatør- og Ordensudvalget skal i øvrigt bemærke, at udvalget ikke kan behandle et civilretligt krav om 

tilbagebetaling, da dette henhører under de almindelige civilretlige instanser, jf. bl.a. DIF-idrættens 

Højeste Appelinstans kendelse i Sag 12/2010. 
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København den 25. juni 2020 

 

Amatør- og Ordensudvalget 

 

 

Mette Brinch  Helene Valbjørn Pernille Brinch Nicholas Symes 

 

 

 

Klagevejledning: 

I henhold til Dansk Softball Forbunds love § 16, stk. 6, kan Amatør- og Ordensudvalgets afgørelse 

indbringes for DIF’s Appelinstans. I henhold til DIF’s love § 24 er indbringelsesfristen 4 uger. 

Appelskrivelsen skal rettes til Danmarks Idrætsforbund, DIF-Idrættens Højeste Appelinstans, 

Sekretariatet, Idrættens hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.  Der skal samtidig sendes en kopi til 

Amatør- og Ordensudvalget. 

 

 

 

 

 


