
 
Vejle, 19. januar 2019 

 

 
 
Kampvalg og jubilæumsfest i Divisionsforeningen 

  
Klubberne i Divisionsforeningen er lørdag samlet på Munkebjerg Hotel i Vejle. Først til det årlige 
Vintermøde med valg til DBU´s organer – og efterfølgende bliver Divisionsforeningens 50-års jubilæum 
fejret 
  
Lørdag blev Divisionsforeningens repræsentanter til DBU´s bestyrelse valgt på det årlige Vintermøde, hvor 
alle klubberne i Superligaen, NordicBet Liga og 2. Division er med. Fra marts reduceres DBU´s bestyrelse fra 
16 til syv medlemmer. Det betyder, at der har været kamp om pladserne, som fordeles således i den nye 
bestyrelse: 
 

• 1 formand 

• 2 næstformænd fra henholdsvis bredden og eliten 

• 2 medlemmer fra Foreningen af lokalunioner 

• 1 medlem fra Kvindedivisionsforeningen 

• 1 medlem fra Divisionsforeningen 

 
Divisionsforeningens formand Thomas Christensen havde på forhånd sikret sig en plads, da eliten har 
genvalgt ham som den ene af DBU´s næstformænd. Bestyrelsespladsen til et medlem fra 
Divisionsforeningen var der kampvalg om, og her fik Claus Christensen fra Silkeborg IF flest stemmer, og 
dermed bliver han også del af den kommende syvmands bestyrelse i DBU. Som suppleant for Claus 
Christensen blev Niels Kruse fra FC Fredericia valgt.  
 
 
Til DBU’s Udvalg for Professionel Fodbold var der genvalg til de seks personer, der repræsenterer 
Divisionsforeningen: 
Thomas Christensen, OB  
Torben Oldenborg, AB  
Allan Gaarde, AaB  
Daniel Rommedahl, F.C. København  
Søren Kristensen, FC Nordsjælland  
Per Rud, HB Køge  
 
Til Fodboldens Disciplinærinstans var der genvalg til Divisionsforeningens tre repræsentanter, som er: 



Jesper Hansen, OB 
Stig Pedersen, FC Fredericia 
Lars W. Knudsen, Randers FC 
 
Vintermødet var i år henlagt til Munkebjerg Hotel i Vejle. Her blev der for 25 år siden afholdt 25-års 
jubilæumsfest for Divisionsforeningen, og lørdag aften danner Munkebjerg også ramme for festlighederne 
for 50-års jubilæet, hvor knap 200 deltagere fra Divisionsforeningens 50 medlemsklubber samt udvalgte 
gæster er med.  

 
For yderligere oplysninger kontakt direktør i Divisionsforeningen, Claus Thomsen (tlf. 2068 3055) 
 


