
 

 

 

 

 

Referat af Vintermøde 2020 

 

Lørdag d. 18. januar 2020 kl. 10:30 afholdtes Vintermøde for generalforsamlingen i Divisionsfor-

eningen i foreningens lokaler på DBU Allé i Brøndby. 

 

Ad pkt. 1: Valg af dirigent 

Divisionsforeningens formand Thomas Christensen bød velkommen til vintermødet og foreslog på 

bestyrelsens vegne Gert Eg som dirigent.  

Gert Eg takkede for valget, hvorefter han uden indvendinger konstaterede, at vintermødet var lov-

ligt forsamlet i henhold til foreningens vedtægter. Der blev herefter foretaget navneopråb og det 

kunne konstateres at der var 46 ud af 50 medlemsklubber fremmødt. 

 

Ad pkt. 2: Divisionsforeningen aktiviteter i efteråret 2019 

Divisionsforeningens bestyrelse aflagde beretning for efteråret i Divisionsforeningen ved formand 

Thomas Christensen. 

Der var ingen bemærkninger til halvårsberetningen. 
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Ad pkt. 3 a: Forslag til DBU’s Repræsentantskab 

Claus Thomsen fra Divisionsforeningen gennemgik de foreløbige forslag til DBU’s Repræsentant-

skabsmøde, som afholdes lørdag d. 29. februar i København.  

Der var ingen bemærkninger til de foreløbige forslag. 

 

Ad pkt. 3 b: Øvrige forslag 

Der var ingen øvrige forslag. 

 

Ad pkt. 4 a: Valg til DBU’s bestyrelse 

I henhold til DBU’s nye love skal der foretages valg af to medlemmer til DBU’s bestyrelse samt 

valg af en suppleant til det menige bestyrelsesmedlem. 

 

Valg af næstformand for eliten. 

I henhold til DBU’s love skal der i ulige år ske valg af næstformændene for hhv. bredden og eliten 

i DBU. Næstformanden for eliten vælges i fællesskab af de medlemmer af repræsentantskabet, som 

klubberne i Kvinde-DM og Herre-DM turneringerne har indvalgt i repræsentantskabet for den 

kommende periode.  

Næstformand for eliten og formand for Divisionsforeningen, Thomas Christensen fra OB, er på 

valg i 2021. 

 

Valg af et medlem til DBU’s bestyrelse 

I henhold til DBU’s love skal der i lige år ske valg af et bestyrelsesmedlem i DBU’s bestyrelse, 

forudsat at Divisionsforeningens formand er valgt som næstformand for eliten. Som bestyrelses-

medlem kan kun vælges personer, som på tidspunktet for deres tiltrædelse vil være medlemmer af 

repræsentantskabet. 
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Bestyrelses- og repræsentantskabsmedlem Claus Christensen fra Silkeborg IF blev genvalgt som 

medlem for Divisionsforeningen i DBU’s bestyrelse. 

 

Valg af suppleant 

Der skal foretages valg af suppleant for bestyrelsesmedlemmet. Som suppleant kan kun vælges 

personer, som på tidspunktet for deres tiltrædelse vil være medlemmer af repræsentantskabet.  

Repræsentantskabsmedlem Niels Kruse fra FC Fredericia blev genvalg som suppleant for Claus 

Christensen i DBU’s bestyrelse. 

 

Ad pkt. 4 b: Valg til udvalg  

Prof-komiteen 

I henhold til DBU’s love skal Divisionsforeningen årligt vælge 5 repræsentanter, udover næstfor-

manden for eliten, i DBU’s prof-komité. Bortset fra formand og næstformænd må komitéens med-

lemmer ikke samtidigt være medlemmer af DBU’s bestyrelse. Følgende repræsentanter blev valgt: 

1) Thomas Christensen, OB 

2) Søren Kristensen, FC Nordsjælland 

3) Carsten V. Jensen, Brøndby IF 

4) Søren Pedersen, Randers FC 

5) Per Rud, HB Køge 

6) Torben Oldenborg, AB 

 

Fodboldens Disciplinærinstans 

Til disciplinærinstansen blev følgende repræsentanter udpeget og indstilles til valg på DBU’s re-

præsentantskabsmøde: 
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1) Jesper Hansen, OB 

2) Stig Pedersen, FC Fredericia 

3) Lars W. Knudsen, Randers FC 

 

Ad pkt. 5: Eventuelt 

Der gøres opmærksom på at Divisionsforeningens generalforsamling afholdes lørdag d. 12. sep-

tember 2020. 

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 formelle del af generalforsamlingen for afsluttet.  

 

Indlæg 

Årets tema satte fokus på arbejdet med Sydbank Pokalen, hvor marketingchef Mads Strib fra Syd-

bank kom og fortalte om det gode samarbejde om kampagnen fra Marken til Parken.  

 

 

Tiltrådt den _________________________ 

 

 

__________________________  ____________________________ 

Thomas Christensen    Torben Oldenborg 
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__________________________  ____________________________ 

Claus Christensen   Morten Jensen  

 

__________________________  ____________________________ 

Daniel Rommedahl   Jacob Nielsen  

 

__________________________  _____________________________ 

Per Rud     Bøje Holmsgaard Lundtolf 

 

__________________________   

Kristian Nielsen  

  


