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§1 Navn: 

Stk.1  

Foreningens navn er SYD- & ØSTSJÆLLANDS FODBOLDDOMMERKLUB (SØF) 

Stk. 2 

Foreningen er stiftet d. 10. november 2008 

 
§2 Hjemsted: 

Foreningens hjemsted og adresse er hos den til enhver tid fungerende formand. 
 
 
§3 Formål: 

Stk. 1.  

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor Dansk Boldspil Union (DBU), 
sammenslutninger i øvrigt, fodboldklubber, spillere, presse m.v.  

Stk. 2 

Ydermere skal foreningen udbrede kendskabet til fodboldloven og fortolkningen af denne, samt facilitere 
samarbejde og samvær medlemmerne imellem. 

 
§4 Medlemskab af unioner: 

Stk. 1 

Foreningen skal være medlem af Danske Fodbolddommere (DFU) 

Stk. 2 

Foreningen er underlagt Danske Fodbolddommeres (DFU) vedtægter og foreningens vedtægter må ikke 
stride imod disse. 

 
§5 Medlemmer: 

Stk. 1 

Kun uddannede fodbolddommere kan optages som aktive medlemmer. Andre personer kan efter 
bestyrelsens beslutning optages som støttemedlemmer eller passive medlemmer. 

Stk. 2 

Bestyrelsen kan udnævne personer, som har ydet en særlig indsats for foreningen, til æresmedlemmer. 
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§6 Ind – og udmeldelse samt udelukkelse af medlemmer: 

Stk. 1 

Ind- og udmeldelse sker ved henvendelse til kassereren. Udmeldelse skal ske skriftligt.  

Stk. 2 

Overflytning af medlemskab fra en anden dommerklub kræver flyttebevis udstedt af denne.  

Stk. 3 

Hvis et medlem er kommet i kontingentrestance udover en måned fra indbetalingsfristens dato, kan 
medlemmet slettes uden yderlige varsel. Dette fritager dog ikke medlemmet for betalingsforpligtelsen af 
det skyldige beløb. 

Stk. 4 

Hvis et medlem har pådraget sig anden gæld til foreningen, Danske Fodbolddommere (DFU), eller 
samarbejdspartnere der varetager opgaver på vegne af disse, kan medlemmet slettes med 14 dages varsel. 
Dette fritager dog ikke medlemmet for betalingsforpligtelsen af det skyldige beløb. 

Stk. 5 

Ingen, der er udelukket på grund af gæld til foreningen, Danske Fodbolddommere (DFU), eller 
samarbejdspartnere der varetager opgaver på vegne af disse, kan optages på ny, før vedkommende har 
betalt sin gæld samt et af bestyrelsen fastsat gebyr. 

Stk. 6 

Såfremt særlige forhold giver anledning hertil, kan bestyrelsen, når mindst 4/5 af denne stemmer herfor, 
udelukke et medlem. Medlemmet må dog forinden have haft lejlighed til skriftligt at fremsende sit forsvar.  

Vedkommende medlem kan anke spørgsmålet om udelukkelse til behandling på førstkommende 
generalforsamling, hvor medlemmet har personlig møde- og taleret under behandlingen af sin sag. 

En udelukkelse er effektiv indtil generalforsamlingen har truffet anden afgørelse. 

Stk. 7 

Bestyrelsen er pligtig til at give Danske Fodbolddommere (DFU) meddelelse om udelukkelse af et medlem. 

Stk. 8 

Et udelukket medlem kan kun optages som medlem på ny ved en generalforsamlings beslutning. 

Stk. 9 

Såfremt et bestyrelsesmedlem foreslås udelukket, skal dette afgøres ved en generalforsamlings beslutning. 
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§7 Kontingent: 

Stk. 1 

Kontingentsatsen vedtages på generalforsamlingen og er gældende for det efterfølgende år. 

Stk. 2 

Æresmedlemmer er fritaget for at betale kontingent. 

Stk. 3 

Bestyrelsen kan fastsætte et indmeldelsesgebyr. 

Stk. 4  

Kontingentet er gældende for det regnskabsår hvori det er betalt. 

Stk. 5.  

Det påhviler foreningens kasserer at opkræve kontingent, ikke senere end samme dag, hvor foreningen 
indkalder til ordinær generalforsamling.  

 
§8 Regnskab: 

Stk. 1 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

Stk. 2 

Foreningens midler skal, bortset fra et passende beløb til løbende udgifter, indsættes i et pengeinst itut.  

Ved større formue kan denne anbringes i risikofrie værdipapirer. 

Stk. 3 

Senest 21 dage før generalforsamlingen, skal bestyrelsen afgive driftsregnskab for det foregående år, samt 
status pr. 31. december, til revisorerne. 
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§9 Bestyrelsen: 

Stk. 1.  

Bestyrelsen består af formand, kasserer, næstformand og to bestyrelsesmedlemmer, der vælges af den 
ordinære generalforsamling for to år af gangen. I lige årstal vælges en formand og et bestyrelsesmedlem. I 
ulige årstal vælges en kasserer og to bestyrelsesmedlemmer. 

Stk. 2 

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær på et bestyrelsesmøde senest 14 dage efter 
generalforsamlingens afholdelse. 

Stk. 3 

Genvalg kan finde sted. 

Stk. 4 

Myndige medlemmer med stemmeret er valgbare til bestyrelsen. Et valgbart medlem, der ikke er til stede, 
er valgbart såfremt vedkommende har afgivet skriftligt tilsagn herom. 

Stk. 5 

Bestyrelsesmøder afholdes efter formandens bestemmelse, eller når mindst tre bestyrelsesmedlemmer 
fremsætter ønske herom. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst tre af dens medlemmer er 
tilstede, heriblandt formand eller næstformand. 

Stk. 6 

Kassereren opkræver kontingent og administrationsgebyr, fører regnskab, og er ansvarlig for ind- og 
udmeldelser. Kassereren er ligeledes ansvarlig for at føre og opdatere en medlemsoversigt.  

Kampafgifter og andre opkrævninger kan foretages af samarbejdspartner. 

Stk. 7 

Sekretæren fører forhandlingsprotokollen og varetager øvrige skriftlige forretninge r. 

Stk. 8 

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov. Udvalgsformænd, der ikke er medlemmer af bestyrelsen, kan 
deltage i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret. 

Ligeledes kan bestyrelsen på anfordring indstille personer til diverse ad hoc opgaver i forskellige udvalg i 
andre organisationer. 

Stk. 9 

Bestyrelsen udpeger en eller flere kampfordeler(-e). En kampfordeler varetager dommerpåsætningen efter 
bestyrelsens bestemmelse. Bestyrelsen kan give opgaven til en samarbejdspartner.  

En udpeget kampfordeler kan ikke have sæde i SØF ̀ s bestyrelse. 
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Stk. 10 

I anliggender, som ikke er nævnt ovenfor fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden. 

Stk. 11 

Der kan efter bestyrelsens beslutning ydes omkostningsgodtgørelse til formanden og evt. andre i 
bestyrelsen, inden for de til enhver tid gældende skattereglers grænse. 

Stk. 12 
Udtræder formanden af bestyrelsen i valgperioden, indtræder næstformanden som formand indtil først 
kommende generalforsamling.  

Stk. 13 

Udtræder næstformanden i valgperioden, vælger bestyrelsen af sin midte en ny næstformand indtil først 
kommende generalforsamling.  

Stk. 14 

Udtræder kassereren i valgperioden, vælger bestyrelsen af sin midte en ny kasserer indtil først kommende 
generalforsamling.  

Stk. 15.  

I de i § 9 stk 13-15 nævnte tilfælde, indtræder en suppleant i bestyrelsen som fuldgyldigt medlem. 

§10 Revision: 

Stk. 1 

På den ordinære generalforsamling vælges to revisorer. Valget er for to år. Revisorerne afgår på skift.  

Genvalg kan finde sted. 

Stk. 2 

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan ikke vælges til revisorer.  

Stk. 3 

Revisorerne gennemgår det samlede regnskab samt forsyner driftsregnskab og status med revisionspå-
tegning. Driftsregnskab, status og revisionsprotokol skal foreligge senest 14 dage før den ordinære 
generalforsamling. 

Stk. 4 

Revisorerne skal til enhver tid have adgang til at efterse regnskab og beholdninger.  
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§11 Delegeretmøde: 

Stk. 1 

Formanden repræsenterer SØF på Danske Fodbolddommere (DFU)s delegeretmøde. 

Stk. 2.  

Er formanden forhindret i at møde, kan et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer, efter aftale med 
formanden, deltage i dennes sted.  

 
§12 Ordinær generalforsamling: 

Stk. 1.  

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes årligt inden udgangen af marts.  

Stk.2 

Indkaldelse skal ske senest 21 dage før generalforsamlingens afholdelse ved offentliggørelse på foreningens 
hjemmeside eller via mail samt ved alm. Post til medlemmer, der har tilkendegivet overfor bestyrelsen, at 
de ikke har adgang til internet. 

Stk.3 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter.  

1. Valg af dirigent og to stemmetællere 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Godkendelse af regnskab 

4. Indkomne forslag 

5. Fastsættelse af kontingent og fremlæggelse af budget for det kommende år 

6. Valg af. 

I. Formand og to bestyrelsesmedlem (lige år) 
II. Kasserer og to bestyrelsesmedlemmer (ulige år) 

III. To bestyrelsessuppleanter for et år ad gangen 
IV. En revisor for to år 
V. En revisorsuppleant for et år 

7. Eventuelt 

Stk. 4. 

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt fremsendes til formanden senest 14 
dage før generalforsamlingens afholdelse. 
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§13 Ekstraordinær generalforsamling: 

Stk. 1. 

Ekstraordinær generalforsamling kan finde sted når bestyrelsen skønner det nødvendigt, eller hvis mindst ¼ 
af medlemmerne, til bestyrelsen, fremsender skriftlig anmodning herom, vedlagt begrundet dagsorden. 

Stk.2 

Indkaldelse til Ekstraordinær generalforsamling skal finde sted senest 30 dage efter at anmodningen er 
fremsat. Indkaldelsen skal være med samme tidsfrist og ske på samme måde som den ordinære 
generalforsamling. 

 

§14 Afstemninger på generalforsamlinger: 

Stk. 1 

Afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal med undtagelse af ændringer i vedtægterne eller 
opløsning af foreningen. 

Stk.2 

Æresmedlemmer og aktive medlemmer har stemmeret, såfremt de ikke er i restance over for foreningen. 
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 

Stk.3 

Personvalg sker skriftligt hvis blot et medlem anmoder om det. 

Stk.4 

Støttemedlemmer samt passive medlemmer har taleret men ikke stemmeret. 

Stk.5 

Vedtægtsændringer kræver at mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer er mødt og mindst 2/3 af 
disse stemmer for. 

Stk.6 

Såfremt en generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, som nævnt i stk. 5, indkaldes inden en måned til en 
ekstraordinær generalforsamling. Uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede på en sådan 
ekstraordinær generalforsamling kan vedtægtsændringer vedtages, såfremt 2/3 af de fremmødte 
stemmeberettigede stemmer for. 

Stk.7 

Foreningens regnskab skal godkendes af generalforsamlingen.  
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§15 Opløsning af Foreningen: 

Stk. 1 

Opløsning af foreningen kan kun finde sted, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede 
medlemmer stemmer herfor på en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af de 
stemmeberettigede medlemmer er tilstede. 

Stk.2 

Opnås den i § 15 stk. 1 beskrevne mødeprocent ikke, må der senest en måned efter indkaldes til en ny 
ekstraordinær generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte stemmer er tilstrækkelige til en vedtagelse.  

Stk.3 

Ved opløsning vil foreningens aktiver blive realiseret efter den opløsende generalforsamlings bestemmelse. 

 

§16 Nærmere retningslinjer: 

Såfremt disse vedtægter ikke angiver nærmere retningslinjer, træffes disse af bestyrelsen, med mindre 
dette strider mod Danske Fodbolddommere (DFU) vedtægter. 

 

Vedtaget på generalforsamlingen d. 21. januar 2020   


