
 

 

Indkaldelse til ekstraordinært delegeretmøde 
 

Onsdag  den 18-01-2023 kl. 19.00 (sandwich fra 18.30 – 19.00)  
 

Sted: Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg, Danmark 
 
Kære formænd, æresmedlemmer og guldnålemodtagere. 
 
I henhold til DFUs vedtægter pkt. 3.2, indkalder formanden efter begæring fra en enig bestyrelse hermed 
til ekstraordinært delegeretmøde med følgende 
 
Dagsorden:  
 

1. Valg af dirigent 
2. Behandling af vedtægtsændringer (bilag 1). 

Behandling af vedtægtsændringer (bilag 2). 
 

 
Henset til dagsordenens indhold, og til drøftelserne af emnerne på det ordinære delegeretmøde, indkalder 
bestyrelsen til et ekstraordinære delegeretmøde. Bestyrelsen finder det væsentligt, at der skabes vedtægtsmæssig 
klarhed omkring valgbarhed, inden der måtte opstå en konkret sag om habilitet, og derfor ønskes det 
ekstraordinære delegeretmøde afviklet allerede i januar. 
 
Tilmelding med navn på den delegerede eller afbud bedes sendes til sekretær Dennis Christiansen via mail til 
sekretaer@danskefodbolddommere.dk senest den 11. januar 2023. 
 
 
Med venlig hilsen  
 
Dennis Christiansen  
Sekretær  
Danske Fodbolddommere  
 
 
Stemmeret:  
 
DFUs vedtægt: 

 

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. 

 

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.  

 

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.  

 

Selve stemmeafgivningen skal foregå ”ved personligt fremmøde”. Ved tidligere praksis er det af DFU anerkendt, at virtuelt 

fremmøde kan tolkes som personligt fremmøde. Vedtægten bidrager endvidere til fortolkningen af hensigten med denne 

bestemmelse, idet der ikke kan stemmes i henhold til fuldmagt, og hver delegeret skal stemme efter egen overbevisning. 



 

 

Vedtægten er således affattet ud fra et hensyn om, at en under mødet gennemført fri forhandling og stillingtagen på baggrund af 

fx nye oplysninger eller indlæg fra andre delegerede, skal kunne have indflydelse på den endelige afgivelse af en stemme. En på 

forhånd afgiven fuldmagt med prædefineret stillingtagen til et afstemningstema vil hindre dette, og således vanskeliggøre en 

dynamisk demokratisk proces.  

 

Dog må en dommerklub selv udpege sin delegerede, og dette kan være hvem som helst. Men vedkommende må ikke blot stemme 

i henhold til fuldmagt, men skal stemme ud fra egen (og det repræsenterede baglands) overbevisning. 

Fraværende dommerklubber må således udpege en delegeret, der er deltager ved delegeretmødet, og kan afgive stemme ud fra de 

passerede forhandlinger, evt. ændringsforslag mv. 

 

 


