
 

 

 

 

 

 

Referat af ekstraordinær generalforsamling lørdag d. 18. januar 2020 

 

Ad pkt. 1:Valg af dirigent 

Divisionsforeningens formand Thomas Christensen bød velkommen til den ekstraordinære general-

forsamling og foreslog på bestyrelsens vegne Gert Eg som dirigent.  

Gert Eg takkede for valget, hvorefter han uden indvendinger konstaterede, at den ekstraordinære 

generalforsamling var lovligt forsamlet i henhold til foreningens vedtægter. Der blev herefter fore-

taget navneopråb og det kunne konstateres at der var 46 ud af 50 medlemsklubber fremmødt. 

 

Ad pkt. 2: Valg af suppleant for Superligaen til Divisionsforeningens bestyrelse  

a. Den nuværende suppleant for Superligaklubberne Allan Gaarde, AaB, var grundet sin fratræ-

delse i klubben fratrådt som suppleant. I stedet indstillede bestyrelsen Gynther Kohls fra Søn-

derjyskE, som blev valg som suppleant for Superligaklubberne i bestyrelsen.   

 

Ad pkt. 3: Indkomne forslag 

b. Bestyrelsen stillede forslag om følgende vedtægtsændringer: 

i. § 6 stk. 5: Antal stemmer i hver række reduceres fra 168 til 24. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

ii. § 7 stk. 2: Reglen for begæring af ekstraordinær generalforsamling foreslås ændret fra at ¼ af 

medlemmerne mindst skal begære det til, at 18 stemmer, svarende til ¼ af de 72 stemmer, 
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der udgør det samlede antal stemmer fordelt ligeligt mellem de tre rækker jfr. § 6. stk. 5 (ju-

steret iht. forslag i. ovenfor.), skal begære det. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

iii. § 7 stk. 4: Henvisning jfr. § 23 ændres til rettelig at være cf. § 24. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

iv. § 8 stk. 3: Reglen for at forlange skriftlig afstemning foreslås ændret fra at ¼ af medlemmer-

ne mindst skal begære det til, at 18 stemmer, svarende til ¼ af de 72 stemmer, der udgør det 

samlede antal stemmer fordelt ligeligt mellem de tre rækker jfr. § 6. stk. 5 (justeret iht. for-

slag i. ovenfor.), skal forlange det. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

v. § 9 stk. 2: Frist for indstilling af kandidater til formand, næstformand og kasserer valgene fo-

reslås ændret fra nuværende praksis, som har været 9 dage før, til at være tre uger før gene-

ralforsamlingen. Kandidater vil sammen med andre forslag blive udsendt sammen med ind-

kaldelsen til generalforsamlingen. I særlige tilfælde kan bestyrelsen meddele dispensation fra 

denne tidsfrist. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

vi. § 12 stk. 1: Valgbarhed til formand forslås uafhængig af om kandidaten er repræsenteret med 

tale- eller stemmeret. 

Lars W. Knudsen fra Randers FC bemærkede at han ikke var imod forslaget, men at det 

historisk set var kontroversielt, idet man kunne have folk uden for kredsen i bestyrelsen, 

samt at uafhængigheden kun sikres for det tilfælde, at formanden rent faktisk blev rekrut-

teret uden for kredsen.  

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

b. Andre forslag 

Der var ingen andre forslag.  
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Ad pkt. 3: Eventuelt 

Gert Eg konstaterede, at der ikke var yderligere til punktet, hvorefter han takkede af og overlod 

ordet til foreningens formand Thomas Christensen. 

Thomas Christensen takkede på den samlede bestyrelses vegne for god ro og orden. Herefter kon-

staterede Thomas Christensen den ordinære generalforsamlingen for afsluttet.  

 

 

Tiltrådt den _________________________ 

 

 

__________________________  ____________________________ 

Thomas Christensen    Torben Oldenborg 

 

__________________________  ____________________________ 

Claus Christensen   Morten Jensen  

 

__________________________  ____________________________ 

Daniel Rommedahl   Jacob Nielsen  

 

__________________________  _____________________________ 

Per Rud     Bøje Holmsgaard Lundtolf 
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__________________________   

Kristian Nielsen  

  

 

 


