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1.  Almindelige bestemmelser 
 
 

1.1. Unionens navn er Dansk Fodbolddommer-Union. I almindelighed forkortes unionens navn som ”DFU”. 
Unionen anvender endvidere betegnelsen "Danske Fodbolddommere". 

 
 

1.2.  DFU er stiftet den 28. maj 1944. 
 
 

1.3. DFU´s hjemsted er i den kommune, hvori formanden bor. 
 
 

1.4.  DFU´s formål er at varetage medlemmernes og de enkelte fodbolddommeres interesser overfor DBU, 
DBU´s lokalunioner, boldspilklubber, spillere, øvrige sammenslutninger, presse, m.v. 

 

 
1.5. DFU´s medlemmer er følgende navngivne dommerklubber: 

�         Bornholms Fodbolddommer-Klub 
�         Københavns Fodbolddommerklub 
�         Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub 
�         Københavns Amts Fodbolddommerklub 
�         Syd- og Østsjællands Fodbolddommerklub 
�         Vestsjællands Fodbolddommerklub 
�         Fyns Fodbolddommerklub 
�         Lolland-Falster Fodbolddommerklub 
�         Vendsyssel Fodbolddommerklub 
�         Aalborg Fodbolddommerklub 
�         Randers Fodbolddommerklub 
�         Midtjysk Fodbolddommerklub 
�         Nordvestjysk Fodbolddommerklub 
�         Djursland Fodbolddommerklub 
�         Aarhus Fodbolddommerklub 
�         Holstebro - Vestjysk Fodbolddommerklub 
�         Herning Fodbolddommerklub 
�         Silkeborg Fodbolddommerklub 
�         Sydvestjysk Fodbolddommerklub 
�         Horsens Fodbolddommerklub 
�         Vejle Fodbolddommerklub 
�         Sydøstjysk Fodbolddommerklub 
�         Sønderjysk Fodbolddommerklub 

 
 

1.6. Lovene og vedtægterne for dommerklubberne må ikke stride mod DFU´s gældende vedtægter og 
vedtagelser.
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1.7. Det påhviler samtlige fodbolddommere, der er medlemmer af dommerklubberne under DFU at bære 

DFU´s logo på dommerdragten over venstre bryst under afvikling af fodboldkampe.  Endvidere kan 
logoet bæres et andet sted på dommerdragten, hvis dommerdragtens udformning ikke gør dette 
muligt. 

 

 
Fodbolddommere under FIFA er dog undtaget denne forpligtelse. 

 
 

1.8. DFU´s associerede medlemmer er følgende: 
�         Grønlands Fodbolddommer-Union 
�         Færøernes Fodbolddommer-Union
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2.  DFU´s organer 
 
 

2.1. DFU´s organer er delegeretmøde og bestyrelsen. 
 
 

2.2. Delegeretmødet (det være sig ordinært delegeretmøde som ekstraordinært delegeretmøde) er DFU´s 
højeste myndighed i alle DFU´s anliggender. 

 
 

Det er udelukkende delegeretmødet, der kan vedtage ændringer i nærværende vedtægter. 
 
 

2.3. Bestyrelsen forestår DFU´s ledelse under ansvar for delegeretmødet.
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3.  Delegeretmøde 

 
 

3.1. Ordinært delegeretmøde 
 
 

3.1.1    Ordinært delegeretmøde afholdes én gang hvert år. 
3.1.2    Ordinært delegeretmøde afholdes i perioden 1. oktober – 1. december. Bestyrelsen fastsætter 

tidspunkt og sted for ordinært delegeretmødets foretagelse. 
3.1.3    Formanden indkalder til ordinært delegeretmøde med minimum 4 ugers varsel. 
3.1.4    Indkaldelse sker til dels formændene for dommerklubberne, dels til bestyrelsen. 
3.1.5    Uden at det er en betingelse for rettidig indkaldelse til ordinært delegeretmøde annonceres 

ordinært delegeretmødes afholdelse ligeledes om muligt på DFU´s hjemmeside. 
3.1.6    Dagsorden for ordinært delegeretmøde skal som minimum indeholde følgende punkter: 

 
 

1.       Valg af dirigent 
2.       Beretning fra formanden om DFU´s stilling 
3.       Forelæggelse og godkendelse af det af revisorerne reviderede regnskab 
4.       Behandling af indkomne forslag 
5.       Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår til godkendelse 
6.       Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår 
7.       Valg 

i.   Lige år: 
1.   a.: Kasserer 
2.   2 ordinære bestyrelsesmedlemmer 

ii.   Ulige år: 
1.   a.: Formand 
2.   1 ordinært bestyrelsesmedlemmer 

8.       Valg af to prioriterede bestyrelsessuppleanter 
9.        Valg af én revisor for 2 år 
10.     Valg af én revisorsuppleant for kritisk revisor 
11.     Eventuelt 

 
 

3.1.7    Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen. 
3.1.8    Forslag, der ønskes behandlet på ordinært delegeretmøde, skal fremsendes til formanden og 

være denne i hænde senest 2 uger før ordinært delegeretmødes foretagelse. 
3.1.9     Alle medlemmer af fodbolddommerklubber i Danmark og Rigsfællesskabet har adgang til og 

taleret ved ordinært delegeretmøde. Herudover har formanden mulighed for individuelt at 
invitere personer og organisationer. 

3.1.10  Individuelt inviterede personer og organisationer har taleret på ordinært delegeretmøde under 
punktet ”Eventuelt”, men har derudover ikke hverken stemme- eller taleret.
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3.1.11  Ved ordinært delegeretmøde er der 28 stemmeberettigede delegerede der fordeler sig på 

følgende måde: Bestyrelsen har 5 stemmer, og hver dommerklub har én stemme. Den enkelte 
dommerklub udpeger selv, hvem der skal være delegeret. Dog kan en delegeret ikke være 
formand for et stående udvalg i nogen national organisation, de er ejere af eller har som en 
primær opgave at arrangere fodboldturneringer, og heller ikke være formand for sådan 
organisations lokalunioners stående udvalg. Tillige kan en delegeret ikke være medlem af et af 
de nuværende 6 dommerudvalg i DBU Bredde. Denne ændring gælder fra 01-03-2022. 

 
3.1.12  Afgivelse af stemme ved ordinært delegeretmøde sker ved personligt fremmøde. Der kan ikke 

stemmes i henhold til fuldmagt. Ved stemmeafgivningen har hver delegeret udelukkende at 
stemme efter egen overbevisning. 

3.1.13  Vedtagelser på ordinært delegeretmøde sker med almindelig stemmeflerhed, medmindre andet 
fremgår af nærværende vedtægter. 

3.1.14   Skriftlig afstemning skal afholdes, hvis én delegeret fremsætter ønske herom overfor dirigenten, 
eller dirigenten i øvrigt skønner det påkrævet. 

 
 

3.2  Ekstraordinært delegeretmøde 
3.2.1    Ekstraordinært delegeretmøde skal afholdes, når én af følgende fremsætter skriftlig begæring 

herom overfor formanden: 
�                      et flertal i bestyrelsen 
�                        ⅓ af dommerklubberne 
�                        Formanden for en ekskluderet dommerklub 

 
Herudover er formanden berettiget til at indkalde til ekstraordinært delegeretmøde. 

 
 
 

3.2.2    Begæring om afholdelse af ekstraordinært delegeretmøde skal af den begærende part vedlægges 
en dagsorden indeholdende det eller de forslag, der skal behandles på ekstraordinært 
delegeretmøde. 

3.2.3    Formanden indkalder til ekstraordinært delegeretmøde med et varsel på minimum 2 uger. 
3.2.4    Ekstraordinært delegeretmøde skal afholdes senest 4 uger efter formanden har modtaget 

begæring herom. 
3.2.5    Afstemninger på ekstraordinært delegeretmøde følger de under pkt. 3.1.11 – 3.1.14 fastsatte 

regler for afgivelse af stemmer under ordinært delegeretmøde.
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4.  Bestyrelsen 
4.1.  Bestyrelsen vælges af delegeretmødet. 

 
 

4.2.  Medlemmer af bestyrelsen kan ikke samtidig være medlemmer af en dommerklubs bestyrelse. 
Vælges et bestyrelsesmedlem fra en dommerklub til bestyrelsen, skal den pågældende afgå fra den 
lokale organisation ved dennes første ordinære delegeretmøde eller generalforsamling. 

 
4.3   Bestyrelsens medlemmer kan ikke være medlem af stående / faste  
        udvalg / grupper i nogen organisationer, der er ejere af eller arrangør af fodboldturneringer. 
        Denne ændring gælder fra 01-03-2022. 
 
4.4.  Bestyrelsen består af 5 personer; én formand, én kasserer og 3 ordinære medlemmer. 
 
4.5.  Bestyrelsen konstituerer sig selv, dog således at delegeretmødets valg af formand og kasserer ikke 

kan ændres. 
 

 
4.6.  Bestyrelsen er berettiget til under valgperioden at ændre sin konstitution, dog således at 

delegeretmødets valg af formand og kasserer ikke kan ændres. 
 

 
4.7.  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

 
 

4.8.  Afgår et medlem af bestyrelsen, indtræder suppleanten i bestyrelsen, som på ny konstituerer sig selv, 
dog således at delegeretmødets valg af formand og kasserer ikke kan ændres. 

 

 
4.9.  Fratræder formanden sit hverv på andre tidspunkter end ved delegeretmøde, indtræder en suppleant 

i bestyrelsen, som herefter på ny konstituerer sig selv, herunder træffer bestemmelse om, hvem der 
er ny formand for DFU. Tilsvarende fremgangsmåde anvendes hvis kassereren fratræder  sit hverv i 
utide. Sådanne ændringer skal godkendes af første ordinære eller ekstraordinære delegeretmøde. 

 
 

4.10.  Bestyrelsesmøder afholdes efter formandens bestemmelse, eller når to medlemmer af 
bestyrelsen fremsætter ønske herom. 

 
 

4.11. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når enten fire bestyrelsesmedlemmer eller mindst to 
bestyrelsesmedlemmer samt formanden er til stede. 

 
 

4.12. Hvor intet andet fremgår af nærværende vedtægter, træffer bestyrelsen afgørelse i alle foreliggende 
sager, medmindre bestyrelsen henskyder sagen til afgørelse af delegeretmøde. 

 
 

4.13. Ved stemmelighed i bestyrelsen tæller formandens stemme dobbelt. 
 
 

4.14. Bestyrelsen fører protokol over delegeretmøder og bestyrelsesmøder.
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5.  Udvalg 

5.1. Efter hvert delegeretmøde, nedsætter bestyrelsen dels et ordensudvalg, dels et 
divisionsdommerudvalg. Bestyrelsen kan derudover nedsætte udvalg efter behov herunder regionale 
koordinationsudvalg. Bestyrelsen udarbejder kommissorium for de enkelte udvalg, herunder de faste 
udvalg. 

 
 

5.2.  Ordensudvalget består af 3 medlemmer hvoraf formanden skal være jurist. Der udpeges endvidere 2 
suppleanter, hvoraf den ene skal være jurist. Ordensudvalget er rådgivende for bestyrelsen og kan 
ikke træffe afgørelser i sager, der forelægges. 

 
 

5.3. Divisionsdommerudvalget består af 8 medlemmer. Divisionsdommerudvalget sammensættes som 
følger: 
�      DFU´s formand der samtidig er formand for Divisionsdommer-udvalget 
�      1 repræsentant for superligadommerne 
�      1 repræsentant for FIFA-linjedommere 
�      1 repræsentant for elitedommerne 
�      repræsentant for dommere i 2. division 
�      repræsentant for kvindelige elitedommere 
�      repræsentant for eliteudviklere 
�      repræsentant udpeget af DFU´s Bestyrelse 

 
Der udarbejdes en rammeaftale for arbejdet mellem divisions-dommerudvalget og DFU der skal 
godkendes af begge parter.
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6.  Forholdet til andre organisationer 
6.1.  Afgørelser truffet af delegeretmøde og bestyrelsen kan ikke indbringes for hverken domstolene eller 

voldgifter.
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7.   Hædersbeviser 
7.1. Uagtet at DFU´s medlemmer ikke er fysiske personer, kan sådanne af bestyrelsen tildeles 

hædersbeviser. 
 
 

7.2. Bestyrelsen kan udnævne personer, der har ydet en stor indsats for DFU til æres-medlemmer. 
 
 

7.3.  Bestyrelsen kan tildele DFU´s Guldnål  til personer, der efter bestyrelsens afgørelse har gjort sig 
fortjent hertil. 

 

 
7.4. Bestyrelsen kan fratage tildelte hædersbeviser, såfremt dén person hædersbeviset er tildelt har udvist 

illoyal handlemåde overfor DFU´s formål eller virksomhed. 
 

 
7.5. Bestyrelsens afgørelse i henhold til pkt. 7.1 - 7.4 er endelige, og kan ikke indbringes for 

delegeretmøde, domstole eller voldgift. 
 

 
7.6. Det påhviler bestyrelsen at føre en protokol over personer, der tildeles hædersbeviser.
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8.  Revision 
8.1.  DFU´s regnskabsår er 1. oktober – 30. september. 

 
 

8.2. DFUs regnskab revideres af 2 revisorer, der vælges på DFUs delegeretmøde jf. § 3. 
 
 

8.3.  Revisorerne vælges af delegeretmøde for en 2-årig periode. Revisorerne afgår skiftevis. 
 
 

8.4. Medlemmer af bestyrelsen kan ikke ligeledes være revisor. 
 
 

8.5. Såfremt en revisor får forfald indtræder revisorsuppleantenden. 
 
 

8.6. Bestyrelsen skal senest 15. oktober forelægge årsrapporten for revisionen, dog senest 14 dage forud 
for ordinært delegeretmøde.
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9.  Hæftelsesforhold 

9.1. DFU er en juridisk person. Overfor tredjemand hæfter kun DFU´s formue. De delegerede, formanden, 
kassereren og ordinære medlemmer af bestyrelsen hæfter derfor ikke overfor tredjemand for 
opfyldelse af kontrakter, opfyldelse af aftaler, m.v.
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10. Udmeldelse og eksklusion 

10.1. En dommerklub kan melde sig ud af DFU med et varsel på mindst 6 måneder til den 30. september. 
 
 

10.2. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse fra formanden for dommerklubben til DFU´s formand. 
 
 

10.3. Bestyrelsen kan med 2/3 flertal ekskludere en dommerklub i følgende situationer: 
�              1. Hvis en dommerklub er i betalingsrestance over for DFU, og trods skriftlig påkrav med mindst 

3 måneders varsel ikke har foretaget betaling. 
� 2. Hvis en dommerklub modarbejder DFU´s interesser eller ikke retter sig efter gældende regler 

og retningslinjer. 
 
 

10.4. Forinden en beslutning om eksklusion kræves altid en udtalelse fra de berørte parter. 
 
 

10.5. Bestyrelsens beslutning om eksklusion kan indbringes for delegeretmødet. 
 
 

10.6. Såfremt en ekskluderet dommerklub indbringer eksklusionen for delegeretmødet senest 4 uger efter 
at have modtaget underretning om eksklusionen, har dette opsættende virkning. 

 

 
10.7. Såfremt 2/3 af de afgivne stemmer på delegeretmødet stemmer for eksklusion af en dommerklub, 

ekskluderes den pågældende dommerklub endeligt af DFU.
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11. Opløsning af DFU 
11.1.  Bestemmelse om opløsning af DFU kan udelukkende træffes af delegeretmødet. 

 
 

11.2.  Til beslutning om opløsning af DFU kræves mindst 3/4 af de afgivne stemmer. 
 
 

11.3.  På det ophævende  delegeretmøde træffes samtidig bestemmelse om afvikling af DFU´s forpligtelser 
og formue.
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12. Ændringer af vedtægterne 
12.1. Vedtægterne kan kun ændres af delegeretmødet. 

 
Ændring af vedtægterne skal vedtages med mindst ⅔ af de afgivne stemmer. 

 
 
 
 
 
Oversigt over revideringer jfr. delegeretmøde den 12.12.2020 markeret med kursiv som er tilføjet, men er først 
gældende fra 01-03-2022. Dog gælder resten af 3.1.11 fortsat. 
 
 

3.1.11  Ved ordinært delegeretmøde er der 28 stemmeberettigede delegerede der fordeler sig på 
følgende måde: Bestyrelsen har 5 stemmer, og hver dommerklub har én stemme. Den enkelte 
dommerklub udpeger selv, hvem der skal være delegeret. Dog kan en delegeret ikke være 
formand for et stående udvalg i nogen national organisation, de er ejere af eller har som en 
primær opgave at arrangere fodboldturneringer, og heller ikke være formand for sådan 
organisations lokalunioners stående udvalg. Tillige kan en delegeret ikke være medlem af et af de 
nuværende 6 dommerudvalg i DBU Bredde. Denne ændring gælder fra 01-03-2022. 

 
 

4.3   Bestyrelsens medlemmer kan ikke være medlem af stående / faste  
        udvalg / grupper i nogen organisationer, der er ejere af eller arrangør af fodboldturneringer. 
        Denne ændring gælder fra 01-03-2022. 

 
 
 


