
SØNDERJYDSK FODBOLDDOMMERKLUB 
75. generalforsamling afholdt den 29. januar 2018 

REFERAT 

1. Valg af dirigent 
Jørgen Lauritzen blev foreslået og enstemmigt valgt som dirigent. 
Jørgen konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

2. Beretninger 
a. Bestyrelsens beretning 

Holger fremlagde bestyrelsens beretning, som er vedlagt referatet. 

b. Dommerudvalgets beretning 

Tore havde udarbejdet skriftlig beretning, som blev fremlagt af Holger i Tores 
fravær. 

3. Økonomi 
a. Bent Nitz fremlagde og kommenterede de enkelte tal for regnskabet for 

kalenderåret 2017. 
•  Indtægter i alt kr. 163.987 
• Udgifter i alt kr. 198.846 
• Resultat i alt kr.              -   34.859    
• Egenkapital ultimo kr.  371.222  

Årets underskud skyldes bl.a. udgiften til klubbens 75 års jubilæumsfest, 
som kostede kr. 52.850, samt køb af profiltøj til medlemmer for kr. 12.250. 

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

b. Budget 2018 
Bent Nitz fremlagde og gennemgik budgettet, som viser et overskud på kr. 
21.000. 
Budgettet blev taget til efterretning. 
 

4. Indkomne forslag 
a. Fra bestyrelsen forelå et ændringsforslag af vedtægternes §6 stk a og §7 stk g. 

Ændringsforslaget var udsendt sammen med indkaldelsen til 
generalforsamlingen. 
Ændring af §6 stk a, var et forslag om en udvidelse af bestyrelsen fra 4 
medlemmer til 5 medlemmer, så teksten fremover vil blive:  
Klubbens interesser varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer.  
 
Ændringsforslaget blev vedtaget. 
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Ændring af §7 stk g var blandet andet relateret til ændringen i §6 stk a og at 
bestyrelsen ikke har andel i klubbens formue/driftsoverskud og ikke hæfter for 
eventuel gæld/driftsunderskud, så teksten fremover vil blive: 
På generalforsamlingen vælges for 2 år af gangen: 
• I år med lige årstal: Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer. 
• I år med ulige årstal: 2 bestyrelsesmedlemmer. 
• Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær. 
• Bestyrelsens medlemmer har ingen andel i klubbens formue eller evt. 

driftsoverskud, ligesom de heller ikke hæfter for evt. gæld eller underskud. 
• Hvert år vælges 1 bestyrelsessuppleant. 
• Hvert år vælges 1 revisor for 2 år og 1 revisorsuppleant for 1 år.  

 
Ændringsforslaget blev vedtaget. 
  

5. Valg af bestyrelse 
a. Valg af formand 

Holger Martensen blev genvalgt. 
b. Da forslaget om udvidelse af bestyrelsen fra 4 medlemmer til 5 medlemmer er 

vedtaget under pkt. 4, stemmes om pkt. 5c på dagsordenen og pkt. 5e udgår. 
c. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 

Bent Nitz blev genvalgt. 
Benny Nymark Andersen blev nyvalgt. 

d. Hvis forslaget om udvidelse af bestyrelsen fra 4 til 5 medlemmer ikke var 
vedtaget under pkt. 4 skulle der stemmes om pkt. 5e på dagsordenen. 

e. Punktet udgår da ændringsforslag er vedtaget under pkt. 4 
f. Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 1 år 

Lars Toldbod blev genvalgt 
 

6. Revisorvalg 
a. Valg af 1 revisor for 2 år 

Jørgen Lauritzen blev genvalgt 
b. Ekstraordinært valg af 1 revisor for 1 år da Jørgen Skov ønsker at udtræde. 

Knud Erik Nyby blev valgt 
c. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år 

Jens Jørgen Jensen blev valgt. 
7. Eventuelt 



SØNDERJYDSK FODBOLDDOMMERKLUB 
a. Der blev fra generalforsamlingen opfordret til at bestyrelsen inden næste 

generalforsamling skulle kigge på størrelsen af klubbens egenkapital som vokser 
år for år hvis ikke der kommer ekstraordinære store udgifter. 
Der kom bl.a. forslag om kontingentnedsættelse, nedsættelse af kampafgifter, 
arrangere busture til fodboldkampe, nyt dommer- eller profiltøj.  

b. John Møller Pedersen fra DBU-Jylland sagde tak for et godt samarbejde og 
ønskede tillykke til prismodtagerne og de valgte. 

c. Jan Kjær – dommerpåsætter 
Takkede dommere og samarbejdspartnere for godt samarbejde. 

d. Dirigenten, Jørgen Lauritzen takkede for god ro og orden og gav ordet til 
formanden.  

e. Holger takkede Jørgen Lauritzen for hvervet som dirigent. 
 

f. Der blev udråbt et trefoldigt leve for Sønderjydsk Fodbolddommerklub. 
 

  

_sign. Bent Nitz                                       _sign Jørgen Lauritzen___ 
Referent: Bent Nitz   Dirigent: Jørgen Lauritzen 

  

 

 

 

 

 

 
 


